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Seznam použitého značení  

 

ABS protiblokovací systém 

ASIL úroveň integrity bezpečnosti pro silniční vozidla 

BF bezpečnostní funkce 

BK brzdová kapalina 

C následek nebezpečné události 

ČSN česká státní norma  

DC diagnostické pokrytí 

E/E/PE elektrický/elektronický/programovatelný elektrický 

EUC řízené zařízení 

F četnost a doba vystavení v nebezpečné oblasti 

FMEA analýza příčin a důsledků poruch 

FTA strom poruchových stavů 

IEC mezinárodní elektrotechnická komise 

LED dioda emitující světlo 

MTBF střední doba mezi poruchami 

MTTR střední doba do zotavení 

P možnost vyhnout se nebezpečné události 

SAS úroveň integrity bezpečnosti (z německého jazyka) 

SIL úroveň integrity bezpečnosti (z anglického jazyka) 

T1 interval mezi vyžádáním 

tce ekvivalentní střední doba prostoje kanálu 

W pravděpodobnost nežádoucího výskytu 

λD intenzita nebezpečných poruch 

λDU intenzita nezjištěných nebezpečných poruch 
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Úvod 

Trendem posledních let ve všech průmyslových odvětvích, nevyjímaje automobilový 

průmysl, je zaměření na funkční bezpečnost. Pojem bezpečnost si můžeme představit jako 

ochranu před zásahem elektrickým proudem, požárem, ale také před nesprávnou nebo 

úplnou ztrátou funkce. Pojem funkční bezpečnost jako pojem dle IEC norem představuje 

mezinárodně uznávaný bezpečnostní standart v zařízeních, ve kterých se nacházejí 

elektrické, elektronické nebo programovatelné elektronické jednotky sloužící k realizaci 

bezpečnostní funkce. Hlavním úkolem aplikování funkční bezpečnosti je snížení rizika 

zranění osob, znečistění životního prostředí nebo také škod na samotných strojích či 

výrobních linkách.    

Cílem této práce je posoudit funkční bezpečnost brzdové soustavy s ABS. Ve své práci 

vycházím z norem ČSN 615 08 a ISO/DIS 262 62.  

Má práce bude rozdělena do několika částí, v první-teoretické části bude zpracován 

technický popis brzdové soustavy a nastínění problematiky funkční bezpečnosti dle norem 

ČSN 615 08 a ISO/DIS 262 62. V druhé-praktické části bude nejprve nutné zpracovat 

analýzu rizik a nebezpečných událostí, tyto nebezpečné události zanalyzuji metodou FTA, 

což je metoda rozkreslování stromů poruchových stavů. Zjištěné základní události, které se 

týkají E/E/PE komponentů, budou vyšetřeny analýzou příčin a důsledků poruch FMEA. 

V rámci této části navrhnu opatření pro snížení rizika. Dále s použitím metody diagramu 

rizika přiřadím navrženým bezpečnostním funkcím úrovně integrity bezpečnosti tzv. ASIL 

a vzniklé požadavky na bezpečnostní funkce ověřím rozkreslením stromů poruchových 

stavů jednotlivých bezpečnostních funkcí a následným orientačním výpočtem cílové míry 

poruch těchto bezpečnostních funkcí.   
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1. Technický popis brzdové soustavy 

Řidič musí být schopen své vozidlo v každé situaci nejen uvést do pohybu, ale hlavně 

jej také bezpečně brzdit nebo zcela zastavit, pokud to provozní situace vyžaduje. Proto je 

brzdová soustava jedním z nejdůležitějších systémů pro bezpečnost vozidla. 

Brzdové soustavy jsou nezbytnou součásti vozidel, aby byly schopny provozu a byla 

zajištěna jejich bezpečnost v silničním provozu. Všechna vozidla, která se pohybují  

po pozemních komunikacích, musí splňovat přísné zákonné předpisy. Jelikož je kladen 

stále větší důraz na bezpečnost vozidel, zvyšuje se také snaha zlepšovat brzdové soustavy. 

S použitím mikroelektroniky se brzdové soustavy vyvinuly ve složitý elektronický brzdový 

systém[1]. 

Brzdové soustavy pro osobní automobily mají následující základní úkoly : 

 Snížit rychlost vozidla 

 Zastavit vozidlo 

 Zabránit nežádoucímu zrychlení při sjíždění svahu 

 Udržet vozidlo v nehybném stavu    

 

První tři body má za úkol provozní brzda („nožní brzda“). Řidič ji aktivuje sešlápnutím 

brzdového pedálu. Parkovací brzda („ruční brzda“) udržuje vozidlo v nehybném stavu[1]. 

Konvenční brzdové systémy  

U konvenčních brzdových soustav pro osobní vozidla se brzdění provádí výhradně 

tlakem na brzdový pedál. V hlavním brzdovém válci se tato síla převádí na hydraulický 

tlak. Brzdová kapalina slouží jako přenosové médium mezi hlavním brzdovým válcem  

a brzdou kola. U brzdových zařízení s pomocnou silou, která u osobních automobilů  

a lehkých užitkových vozidel převládají, je ovládací tlak podpořen posilovačem brzd[1]. 

1.1 Brzdová soustava osobního automobilu 

Všechna zařízení a systémy ve vozidle, která souvisejí s brzdami, se nazývají souhrnně 

brzdová soustava. Brzdové soustavy osobních automobilů se rozdělují podle:  

 konstrukčního provedení, 

 způsobu činnosti[1]. 
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1.1.1 Konstrukční provedení 

Zákonné předpisy rozdělují části brzdové soustavy u osobních automobilů následovně:  

 provozní brzda, 

 nouzová brzda, 

 parkovací brzda[1]. 

 

1.1.1.1 Provozní brzda 

Provozní brzda („nožní brzda“) slouží ke snížení rychlosti automobilu nebo k jeho 

úplnému zastavení. Soustava provozní brzdy působí na všechna čtyři kola[1]. 

1.1.1.2 Nouzová brzda  

Nouzová brzda musí v případě selhání provozní brzdy alespoň částečně nahradit její 

funkci. Účinek brzdění musí být možno plynule dávkovat. Jako nouzová brzda může být 

použit v případě selhání jednoho brzdového okruhu druhý (funkční) brzdový okruh 

dvouokruhové brzdové soustavy nebo v případě selhání obou okruhů může být použita 

parkovací brzda s odstupňovaným účinkem[1].  

1.1.1.3 Parkovací brzda  

Parkovací brzda má za úkol udržet vozidlo v klidu, a to také na svahu  

a v nepřítomnosti řidiče. Zákonné předpisy stanovují požadavek na průběžnou 

mechanickou vazbu mezi ovládacím ústrojím a kolovou brzdou ( např. použití táhel nebo 

lanovodu) [1].    

 

1.2 Konstrukční díly brzdové soustavy osobního automobilu  

Na obr. 1.2.1 je znázorněno schéma brzdové soustavy osobního automobilu. Brzdovou 

soustavu můžeme rozdělit na následující konstrukční skupiny: 

 zdroj energie,  

 ovládací ústrojí, 

 přenosové ústrojí, 

 kolové brzdy[1].  
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Svalová síla (řidič)

Brzdový pedál
Hlavní válec

Posilovač brzd

Ovládací ústrojí

Ruční páka

Ovládací ústrojí

Hydraulická energie
Elektrická energie

Zásobování energií

Regulátor, táhla, hydraulická a elektrická vedení, regulátor 
brzdné síly, řídící jednotka

Přenosové ústrojí

Brzda

Brzda kola přední 
náprava

Brzda kola zadní 
náprava

Provozní brzda Parkovací brzda

 

Obr. 1.2.1Konstrukční provedení brzdové soustavy osobního automobilu [1]1 

 

1.2.1 Zdroj energie  

Do zdroje energie řadíme části brzdové soustavy, které dodávají energii nezbytnou 

k brzdění, provádějí regulaci a případnou úpravu. Brzdové soustavy osobních vozidel jsou 

většinou brzdové soustavy s pomocnou silou, to znamená, že svalová síla řidiče je 

zvětšována posilovačem, který využívá podtlak[1].  

1.2.2 Ovládací ústrojí 

Ovládací prvky zahrnují díly brzdové soustavy, které vyvolávají a řídí účinek těchto 

brzdových soustav. Řídicí signál může být přenášen uvnitř ovládacího ústrojí, přičemž je 

možné použití pomocné nebo cizí energie. Ovládací ústrojí začíná na části brzdové 

soustavy, na niž ovládací síla bezprostředné působí. Takto mohou být ovládány:  

 přímo nohou nebo rukou, 

 nepřímým zásahem řidiče[1].  

 Ovládací ústrojí končí tam, kde se rozděluje energie pro brzdění, nebo kde se část energie 

brzdění odebírá pro účely řízení. Základními komponenty ovládacího ústrojí jsou 

podtlakový posilovač brzd a hlavní válec[1].  

1.2.3 Přenosové ústrojí  

Do přenosového ústrojí zahrnujeme díly brzdové soustavy, které přenášejí energii 

řízenou ovládacím ústrojím. Začíná tam, kde končí ovládací ústrojí a ústrojí pro 

zásobování energií. Končí u dílů brzdové soustavy, v nichž se vytvářejí síly, které brzdí 

pohyb nebo tendenci k pohybu vozidla. Jejich konstrukce může být mechanická nebo 
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hydromechanická. Komponenty přenosového ústrojí tvoří přenosové médium, hadice, 

potrubí a případně regulátor brzdné síly pro kola zadní nápravy[1]. 

1.2.4 Brzda  

Brzda představuje díly brzdové soustavy, v nichž se vytvářejí síly, které vyvolávají 

brzdění nebo zamezují pohybu vozidla. U brzdových soustav osobních vozidel se k tomuto 

účelu používají třecí brzdy[1]. 

1.2.5 Uspořádání brzdových okruhů 

Zákonné předpisy nařizují použití dvouokruhového uspořádání přenosového ústrojí 

k brzdám kol. Podle DIN 74 000 existuje pět variant uspořádání brzdových okruhů u brzd 

pro čtyři kola. Jednotlivé varianty uspořádání okruhů jsou označeny písmeny : II,X,HI,LL 

a HH. Výběr písmen se přibližně podobá uspořádání brzdových vedení mezi hlavním 

brzdovým válcem a brzdami kol. Z těchto pěti variant je nejpoužívanější varianta II a X, 

která má minimální nároky na potrubí, hadice, rozebíratelné přípojky a statická, případně 

dynamická těsnění. Proto je u každého z obou brzdových okruhů riziko výpadku stejně 

malé jako u jednookruhové brzdové soustavy. Při výpadku brzdového okruhu v důsledku 

tepelného přetížení jedné brzdy kola jsou kritická zvláště uspořádání HI, LL a HH, protože 

výpadek obou brzdových okruhů u jednoho kola může vést k úplnému výpadku brzdy[1]. 

1.2.5.1 Uspořádání II 

Uspořádání přední/zadní náprava. Jeden brzdový okruh působí na zadní nápravu[1]. 

1.2.5.2 Uspořádání X 

Diagonální uspořádání: Každý brzdový okruh působí na jedno přední kolo 

a  na úhlopříčně ležící zadní kolo[1]. 

1.2.5.3 Uspořádání HI 

Uspořádání přední náprava a zadní náprava/přední náprava. Jeden brzdový okruh 

působí na přední nápravu, druhý působí na přední nápravu[1]. 

1.2.5.4 Uspořádání LL 

Uspořádání přední náprava a zadní kolo/ přední náprava a zadní kolo. Každý brzdový 

okruh působí na přední nápravu a jedno zadní kolo[1]. 

1.2.5.5 Uspořádání HH 

Uspořádání přední a zadní náprava/přední a zadní náprava. Každý brzdový okruh 

působí na přední nápravu a na zadní nápravu[1].  
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1.3 Komponenty brzdových soustav osobních automobilů 

Brzdění, stejně jako řazení a řízení patří k nejčastějším činnostem při jízdě.  

U komponentů brzdové soustavy musí být s touto skutečností počítáno, aby byla síla, 

kterou se působí na pedál, optimálně převáděna a požadované zpomalení bylo udržováno 

pokud možno na konstantní úrovni[1].   

 

Obr. 1.3.1 Brzdová soustava osobního automobilu s ABS [1]2 

 

1 brzdový pedál, 2 posilovač brzd, 3 hlavní válec, 4 vyrovnávací nádržka, 5 brzdové 

potrubí, 6 brzdová hadice, 7 brzda kola s brzdovým válečkem, 8 snímač otáček kola, 9 

hydraulická jednotka, 10 řídicí jednotka ABS, 11 kontrolka ABS 

 

1.3.1 Základní princip 

Při brzdění řidič sešlapuje brzdový pedál a tím pohybuje pístní tyčí posilovače brzd. 

Tento zesiluje svalovou sílu řidiče a působí svou tlačnou tyčí na hlavní brzdový válec. 

Hlavní brzdový válec převádí mechanickou sílu tlačné tyče na hydraulický tlak. Oba písty 

hlavního válce vytlačují brzdovou kapalinu z tlakového prostoru hlavního válce  

do brzdových potrubí, resp. brzdových hadic, a takto přenášejí hydraulickou sílu  

ke kotoučovým brzdám předních kol a k bubnovým (kotoučovým) brzdám zadních kol.  

Při výpadku jednoho brzdového okruhu zůstává zbývající okruh volně účinný, čímž je 
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zajištěn účinek nouzové brzdové soustavy. Vyrovnávací nádržka připojená k hlavnímu 

válci vyrovnává objemové změny v brzdovém okruhu.  

 Soustava parkovací brzdy v brzdách kol zadní nápravy je ovládána ruční pákou 

prostřednictvím lana brzdy[1].  

1.3.2 Brzdový pedál  

Úlohou brzdového pedálu je přenášení v průběhu brzdění síly nohy řidiče na brzdovou 

soustavu. Zde je nutná citlivá odezva na použitou sílu nohy. U brzdového pedálu  

se rozlišují dvě konstrukce: 

 zavěšené provedení, 

 stojaté provedení (modul brzdového pedálu) [1]. 

 

Obr. 1.3.2.1 Brzdový pedál (závěsné provedení) [1]3 

 

1 posilovač brzdného účinku, 2 mezistěna, 3 vratná pružina, 4 pístní tyč, 5 konzola pedálu, 

6 čep pedálu, 7 pedál 

Ve většině dnešních osobních automobilů se používá zavěšené provedení brzdového 

pedálu. Pedál je otočně uložen pomocí čepu pedálu na konzole pedálu. Vratná pružina 

upevněná na přední mezistěně udržuje pedál v nesešlápnutém stavu ve výchozí poloze. 

1.3.3 Podtlakový posilovač brzd 

Posilovač brzd podporuje sílu nohy při sešlapování pedálu brzdy a snižuje sílu, kterou 

je k brzdění nutno vynaložit. U většiny brzdových soustav pro osobní automobily  

je kombinován s hlavním brzdovým válcem do jednoho celku. Základním technickým 
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požadavkem na posilovač brzd je, aby se zmenšila potřebná síla nohy a přitom  

se zachovala možnost jemného odstupňování brzdné síly a nebyl nepříznivě ovlivněn cit  

pro míru brzdění.  

Podtlakové posilovače brzd využívají podtlak, který se u zážehových motorů vytváří 

v taktu sání motoru v sacím potrubí a u vznětových motorů pomocí podtlakového čerpadla 

vytvářejícího potřebný podtlak k posílení síly nohy řidiče. Síla posilování se při sešlápnutí 

pedálu zvyšuje úměrně k síle nohy až k dosažení bodu aktivace, který leží v blízkosti tlaku 

blokování kola přední nápravy, dále se již síla posilováno nezvyšuje. 

V posilovači brzd se nachází membrána, která odděluje podtlakovou komoru 

s podtlakovým přívodem od pracovní komory. Pístní tyč přenáší regulovanou sílu nohy  

na pracovní píst, přičemž zesílená brzdná síla působí prostřednictvím tlačné tyče na hlavní 

brzdový válec[1]. 

 

Obr. 1.3.3.1 Podtlakový posilovač brzd [1]4 

 

1 tlačná tyč, 2 tlačná pružina, 3 podtlaková komora s přívodem podtlaku, 4 membrána 

s talířem membrány, 5 pracovní píst, 6 plnící píst, 7 dvojitý ventil, 8 pouzdro ventilu, 9 

čistič vzduchu, 10 pístní tyč, 11 sedlo ventilu, 12 pracovní komora   

 

1.3.4 Hlavní brzdový válec     

Hlavní brzdový válec, který bývá také nazýván hlavní válec, tandemový hlavní válec 

nebo tandemový hlavní brzdový válec převádí sílu vytvořenou řidičem a případně 

zesílenou na hydraulickou brzdnou sílu.  

 Podle zákonných předpisů musí být osobní vozidlo vybaveno dvěma oddělenými 

brzdovými okruhy. Toho se dosahuje pomocí hydraulického válce, který je proveden jako 
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tandemový hydraulický válec se dvěma za sebou uspořádanými hlavními válci. Dojde-li 

k výpadku jednoho brzdového okruhu, zůstane v druhém brzdovém okruhu plný tlak pro 

brzdění. 

 

Jsou možná různá provedení hlavního válce, dále bude popsána konstrukce hlavního 

brzdového válce s kotvenou pružinou pístu. Kotvená pružina pístu - tlačná pružina  

– udržuje ve výchozí poloze píst tlačné tyče a plovoucí píst – zvaný rovněž vložený píst 

 – stále ve stejné vzdálenosti. Tím se zabrání, aby pružina pístu ve výchozí poloze 

posunula plovoucí píst a tento primární manžetou přejel přes vyrovnávací otvor  

a v důsledku zbytkového tlaku by ve stavu odlehčení brzdy nedošlo k oddálení brzdových 

destiček od brzdových kotoučů. Při aktivaci brzdy se píst tlačné tyče a plovoucí píst 

pohybuje směrem vlevo, přejíždí vyrovnávací otvory a vytlačuje brzdovou kapalinu[1].  

 

 

Obr. 1.3.4 Hlavní brzdový válec [1]5 

 

1 těleso válce, 2 tlaková přípojka k brzdovému okruhu, 3 tlakový prostor, 4 k vyrovnávací 

nádržce, 5 plnící otvor, 6 otvor odpadu, 7 plovoucí píst, 8 mezilehlý prostor, 9 kotvená 

pružina pístu, 10 plastové pouzdro, 11 tlačná tyč pístu, 12 tlačná pružina, 13 primární 

manžeta, 14 oddělovací manžeta, 15 kotevní pouzdro, 16 kotevní šroub, 17 opěrný kroužek, 

18 opěrná podložka, 19 sekundární manžeta, 20 pojistný kroužek 

 

1.3.5 Vyrovnávací nádržka 

Vyrovnávací nádržka, zvaná rovněž nádržka na brzdovou kapalinu, je většinou 

upevněna přímo na hlavním brzdovém válci. Jedná se jak o zásobní nádržku na brzdovou 

kapalinu, tak také o vyrovnávací nádržku, protože vyrovnává změny objemu v brzdovém 
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okruhu, k nimž dochází po uvolnění brzdy, opotřebením brzdového obložení, teplotními 

rozdíly v brzdovém obložení, teplotními rozdíly v brzdovém obložení a během zásahu 

ABS. Pomocí dvou přípojek je vyrovnávací nádržka spojena s hlavním válcem.  

  

Výstražné ústrojí nízkého stavu brzdové kapaliny pracuje na principu plováku.  

Při poklesu hladiny kapaliny pod minimální stav uzavře plovák prostřednictvím kontaktu 

proudový obvod výstražného ústrojí a výstražná kontrolka na palubní desce se rozsvítí[1]. 

 

Obr. 1.3.5.1 Vyrovnávací nádržka brzdové kapaliny s čidlem hladiny brzdové kapaliny [1]6 

 

1 proudový okruh, 2 kontakt plováku, 3 uzávěr nádrže, 4 varovná kontrolka, 5 plovák,  

6 ukazatel množství náplně kapaliny, 7 brzdová kapalina, 8 přípojky k hlavnímu brzdovému 

válci   

 

1.3.6 Brzdová potrubí  

Brzdová potrubí jsou tuhá trubková vedení, která vedou brzdovou kapalinu mezi 

hlavním válcem a brzdami kol, a jsou vedena pod karoserií.  

 Pevná brzdová potrubí jsou vyrobena z oceli (většinou o vnějším průměru 4,5 mm, 

vnitřním průměru 2,5 mm) jsou na vnější straně opatřena vrstvou plastu jako ochranou 

proti korozi. Oba konce potrubí jsou rozlisována a opatřena příslušným šroubením[1]. 

1.3.7 Brzdové hadice 

Brzdové hadice vytvářejí pohyblivé propojení mezi brzdovým potrubím pevně 

spojeným s karoserií a brzdami kol upevněnými na nápravách.  

 Ohebné brzdové hadice se skládají z vnitřní pryžové vrstvy, dvou vrstev 

vyztužovacího opletení, které přenáší tlak, a vnějšího pryžového pláště a armatur[1]. 
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1.3.8 Brzdová kapalina  

Brzdová kapalina slouží jako hydraulické médium pro přenos síly v brzdových 

soustavách. Požadavky jsou stanoveny normami SAE J1703, FMVSS 116, ISO 4925[1]. 

 

1.4 Kolové brzdy 

U kolových brzd se rozlišuje mezi kotoučovými a bubnovými brzdami. Jako brzdy 

předních kol se u nových vozidel používají výhradně kotoučové brzdy a je tendence 

k používání kotoučových brzd také u brzd zadní nápravy. Energie přenášená z brzdové 

soustavy působí u třecích brzd jako síla pro přitlačování brzdových obložení k brzdovým 

kotoučům nebo k brzdovým bubnům[1]. 

1.4.1 Požadavky na kolové brzdy 

 krátká brzdná dráha, 

 krátká technická prodleva brzd, 

 krátká doba náběhu brzd, 

 rovnoměrný účinek, 

 dobrá odstupňovatelnost účinku, 

 odolnost proti nečistotám a korozi, 

 vysoká spolehlivost, 

 trvanlivost, 

 odolnost proti opotřebení, 

 nízké nároky na údržbu[1].  

 

1.4.2 Kotoučová brzda 

Kotoučové brzdy pro osobní vozidla vytvářejí brzdnou sílu na povrchu brzdového 

kotouče otáčejícího se spolu s kolem. Brzdový třmen tvaru U je upevněn na neotáčejících 

se částech vozidla.   

 Existují tři provedení kotoučových brzd, kotoučová brzda s pevným třmenem, brzda 

s plovoucím třmenem, brzda s plovoucím rámem.  

Jelikož tato analýza se zabývá brzdovou soustavou s kotoučovou brzdou s plovoucím 

třmenem, bude podrobněji popsána tato kotoučová brzda[1]. 
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1.5 Komponenty kotoučové brzdy 

1.5.1 Těsnicí kroužek pístu 

V drážce brzdového válce třmenu brzdy je pryžové těsnění s pravoúhlým průřezem, 

které těsní brzdový píst a samočinně vymezuje vůli mezi brzdovým obložením a brzdovým 

kotoučem. Vnitřní průměr těsnicího kroužku je poněkud menší než je průměr pístu:  

tak těsnicí obepíná píst s mírným předpětím. Při brzdění se píst pohybuje k brzdovému 

kotouči a napíná přitom těsnicí kroužek, který působením tření může sklouznout do pístu 

teprve tehdy, když se dráha pístu mezi brzdovým obložením a brzdovým kotoučem 

v důsledku opotřebení brzdového obložení zvětší nad předepsaný rozměr vůle. Díky 

pružnému přetvoření se v těsnícím kroužku akumuluje síla, která při uvolnění brzdy, tzn. 

při poklesu hydraulického tlaku, vrátí těsnicí kroužek a píst zpět do výchozí polohy. To je 

možné jen tehdy, když tlak v přívodní soustavě kotoučové brzdy zcela poklesne. Vůle 

brzdového třmenu je cca 0,15 mm a leží v rozsahu maximálního povoleného statického 

házení kotouče. 

 Těsnicí kroužek umožňuje pístu, aby při větších hodnotách opotřebení proklouzl  

a prováděl tak plynulé seřizování vůle brzdového obložení. Takto je stále udržována 

konstantní vůle. Brzdový kotouč se za stavu bez tlaku může volně otáčet[1]. 

1.5.2 Brzdový píst 

U brzdových pístů kotoučových brzd s plovoucím třmenem s osazením pístu cca 3 mm 

na náběžné straně kotouče musí být osazení pístu nastaveno pod úhlem 20° vodorovné 

roviny pomocí vedení pístu. Osazení pístu, které působí na brzdové obložení, snižuje 

přítlačný tlak brzdového obložení na náběžné straně kotouče a přispívá k rovnoměrnému 

opotřebení obložení[1].    

1.5.3 Brzda s plovoucím třmenem 

Brzda s plovoucím třmenem vytváří z hydraulického tlaku přicházejícího z hlavního 

válce přítlačnou sílu pro brzdová obložení. Plovoucí třmen obsahuje brzdová obložení, 

zachycuje brzdné síly a samočinně seřizuje vůli. 

 Třmen je posuvně uložen na dvou vodících čepech. Držák upevněný na držáku kola 

nese tyto vodící čepy. Brzdový píst působí přímo na vnitřní brzdové obložení. Pomocí 

přípojky je brzda s plovoucím třmenem spojena s hlavním válcem[1]. 
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Obr. 1.5.3.1 Brzda s plovoucím třmenem [1]7  

 

1 držák, 2 vodící čepy, 3 spodek třmenu, 4 vnější brzdové obložení, 5 brzdový kotouč,  

6 vnitřní brzdové obložení, 7 těsnící kroužek pístu, 8 přípojka hlavního brzdového válce,  

9 brzdový píst, 10 třmen, 11 ochranná manžeta  

 

1.5.4 Brzda s plovoucím třmenem s integrovanou parkovací brzdou 

Brzda s plovoucím třmenem působí jako provozní a také jako parkovací brzda. 

Z hydraulického tlaku hlavního brzdového válce, resp. tažné síly od páky ruční brzdy,  

se vytváří přítlačná síla na brzdová obložení. Plovoucí třmen obsahuje brzdová obložení, 

zachycuje brzdné síly samočinně seřizuje vůli[1].  

 

1.6 Protiblokovací systém ABS 

Za kritických jízdních poměrů může při brzdění dojít k blokování kol. Příčinou může 

být např. mokrá nebo kluzká vozovka nebo také reakce řidiče při leknutí. Vozidlo  

se přitom může stát neovladatelným, může se dostat do smyku nebo sjet z vozovky. 

Protiblokovací systém ABS zjistí u brzd včas náchylnost k blokování jednoho nebo více 

kol a postará se okamžitě o to, aby se brzdný tlak udržoval konstantní nebo se snížil. Kola 

se nezablokují a vozidlo zůstane ovladatelné. Tak lze vozidlo bezpečně a rychle zabrzdit 

nebo zastavit[1].   

1.6.1 Přehled systému 

Brzdový systém ABS je montován jako nástavba ke komponentům konvenční brzdové 

soustavy. Konvenční brzdová soustava je doplněna o: 

 snímače otáček kol, 
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 hydraulická jednotka, 

 řídící jednotka ABS[1]. 

 

1.6.2 Snímače otáček kol 

Důležitými vstupními veličinami pro regulaci brzd s ABS jsou otáčky kol. Indukční 

snímače otáček kol zjišťují obvodové rychlosti kol a předávají příslušné elektrické signály 

řídící jednotce. Ze signálů otáček lze vypočítat skluz mezi kolem a vozovkou, a tak zjistit 

tendenci jednotlivých kol k blokování[1]. 

1.6.3 Řídicí jednotka 

Řídicí jednotka zpracovává informace snímačů podle stanovených matematických 

postupů. Výsledkem těchto výpočtů jsou řídící signály pro hydraulickou jednotku[1]. 

1.6.4 Hydraulická jednotka  

V hydraulické jednotce jsou integrovány elektromagnetické ventily, které mohou 

otevírat nebo uzavírat hydraulická vedení mezi hlavním válcem a brzdovými válečky kol. 

Kromě toho mohou vytvořit propojení mezi brzdovými válečky kol a zpětným čerpadlem. 

Vstupní ventil mezi hlavním válcem a brzdovým válečkem kola zajišťuje zvýšení tlaku, 

výstupní ventil mezi válcem kola a zpětným čerpadlem slouží ke snížení tlaku. Takový pár 

elektromagnetických ventilů existuje pro každý brzdový váleček kola[1]. 
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2. Norma ČSN EN 615 08 a ISO/DIS 262 62 

Základní principy pro zajištění funkční bezpečnosti zařízení vychází z normy ČSN EN  

615 08, která představuje mezinárodně uznávaný bezpečnostní standart pro zajištění 

funkční bezpečnosti. Tato norma je sice omezena na zařízení, kde jsou využívány E/E/PE 

systémy, které zaručují bezpečnost, ale součastně nachází plné využití i u posuzování 

systémů založených na jiných technologických principech. 

 

2.1 Požadavky  

2.1.1 Požadavky celkové bezpečnosti 

 pro každé nebezpečí musíme určit bezpečnostní funkci sloužící pro zajištění 

požadované funkční bezpečnosti, 

 pro každou nebezpečnou událost se musí provést nutné snížení rizika, 

 pokud vyžadují poruchy systému řízení EUC zásah jednoho nebo několika E/E/PE 

systémů souvisejících s bezpečností nebo systémů souvisejících s bezpečností 

pracujících na jiných technických principech, je nutné použít následující 

požadavky: 

o - intenzita nebezpečných poruch musí být prodloužena na základě dat 

získaných pomocí skutečných provozních zkušeností, 

o - intenzita nebezpečných poruch nesmí být nižší než 10-5, 

o - při zpracovávání požadavků celkové bezpečnosti se musí zohlednit 

všechny předvídatelné režimy nebezpečných poruch, 

o - systém řízení EUC musí být nezávislý na E/E/PE systému související  

s bezpečností, 

 pro každou bezpečnostní funkci je nutné stanovit požadavky integrity bezpečnosti  

z hlediska nutného snížení rizika, 

 specifikace požadavků celkové bezpečnosti musí být tvořena ze specifikace 

bezpečnostních funkcí a ze specifikace požadavků integrity bezpečnosti. [2] 
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2.1.2 Požadavky na určení nebezpečných událostí EUC a systému řízení EUC 

 analýza rizika se může provést i vícekrát na stejném zařízení. To je v případě, že  

v průběhu životního cyklu celkové bezpečnosti dojde ke změně parametrů,  

pro které byla předchozí analýza stanovena, 

 při určování nebezpečných událostí je nutné zohlednit všechny předvídatelné 

okolnosti (nejen poruchy zařízení, ale i nebezpečí, které může vzniknout  

při nesprávném použití). Je nutné určit sled událostí, které vedou k nebezpečnému 

stavu, stanovit pravděpodobnost jednotlivých nebezpečných událostí a určit 

důsledky spojené s těmito nebezpečnými událostmi, 

 pro každou takto stanovenou nebezpečnou událost je nutné vyhodnotit a stanovit 

riziko, 

 analýza rizika se stanoví kvantitativní nebo kvalitativní metodou. [2] 

 

2.2 Riziko a integrita bezpečnosti - všeobecné pojetí 

Nutné snížení rizika 

Nutné snížení rizika je takové snížení (omezení), kterého musíme dosáhnout pro 

dosažení přípustného rizika v konkrétní situaci. Toto pojetí nutného snížení rizika má 

zásadní význam pro zpracování specifikace požadavků bezpečnosti E/E/PE systémů 

souvisejících s bezpečností. Účelem stanovení přijatelného rizika určité nebezpečné 

události je vyjádření toho, co se považuje za přijatelné jak z hlediska četnosti (nebo 

pravděpodobnosti) nebezpečné události, tak jejich vlastních následků. Systémy související 

s bezpečností se navrhují tak, aby snížily četnost (nebo pravděpodobnost) nebezpečné 

události a nebo následky těchto nebezpečných událostí. 

Přijatelné riziko závisí na mnoha činitelích (např. vážnosti zranění, počtu lidí 

vystavených nebezpečí, četnosti nebezpečí, kterým je osoba nebo osoby vystavena, ale  

i doba trvání tohoto vystavení). [2] 
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Integrita bezpečnosti 

Integrita bezpečnosti je definována jako pravděpodobnost systému souvisejícího  

s bezpečností uspokojivě plnit požadované bezpečnostní funkce po stanovenou dobu  

za všech stanovených podmínek. 

Předpokládá se, že integritu bezpečnosti budou tvořit následující dva prvky: 

 Integrita bezpečnosti hardwaru. 

 Systematická integrita bezpečnosti. 

Požadovaná integrita bezpečnosti E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností, systémů 

souvisejících s bezpečností založených na jiných technických principech nebo vnějších 

prostředcích pro snížení rizika musí mít takovou úroveň, aby zajistila, že 

 četnost poruch systémů souvisejících s bezpečností je natolik malá, že zabrání 

tomu, aby četnost nebezpečných událostí nepřekročila požadovanou hodnotu pro 

splnění přípustného rizika, 

 systémy související s bezpečností upraví následky poruchy na rozsah požadovaný 

ke splnění přípustného rizika. [2] 

Riziko a integrita bezpečnosti 

Je důležité, aby byl jasně stanoven rozdíl mezi rizikem a integritou bezpečnosti. Riziko 

je míra pravděpodobnosti a následek výskytu stanovené nebezpečné události a integrita 

bezpečnosti se používá jedině u E/E/PE systémů souvisejících s bezpečností, systémů 

souvisejících s bezpečností založených na jiných technických principech a vnějších 

prostředků pro snížení rizika a udává míru pravděpodobnosti těchto prostředků dosáhnout 

nutného snížení rizika z hlediska stanovených bezpečnostních funkcí. Po stanovení 

přípustného rizika a provedení odhadu nutného snížení rizika je možné systémům 

souvisejícím s bezpečností přiřadit požadavky integrity bezpečnosti. [2] 

Přiřazení bezpečnostních požadavků 

Metody používané pro přiřazování požadavků integrity bezpečnosti E/E/PE systémům 

souvisejících s bezpečností, systémům souvisejících s bezpečností založených na jiných 

technických principech a vnějším prostředkům pro snížení rizika závisí v první řadě  

na tom, zda je snížení rizika stanoveno explicitně v číselné formě nebo kvalitativně. První 

přístup se označuje jako kvantitativní metoda a druhý jako kvalitativní metoda. [2] 
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2.2.1 Úroveň integrity bezpečnosti SIL (Safety Integrity Level) 

Norma ČSN EN 61508 rozděluje integritu bezpečnosti do čtyř úrovní. Nejvyšší úroveň 

integrity u systémů týkajících se bezpečnosti je 4, nejnižší úroveň je 1. 

 režim s nízkým vyžádáním – četnost vyžádání provozu systému souvisejícího  

s bezpečností není vetší než jednou ročně nebo není větší než dvojnásobek četnosti 

periodických zkoušek, 

 režim s vysokým vyžádáním – četnost vyžádání provozu systému souvisejícího  

s bezpečností je vetší než jednou ročně nebo je větší než dvojnásobek četnosti 

periodických prohlídek. [2] 

 

Tab. 2.2.1.1 Úrovně integrity bezpečnosti: Pro režim s nízkým vyžádáním [2]1 

Úroveň integrity 
bezpečnosti 

Pravděpodobnost poruchy při vyžádání 
ochranného systému související s bezpečností 

4 ≥ 10
-5

 až < 10
-4

 

3 ≥ 10
-4

 až < 10
-3

 

2 ≥ 10
-3

 až < 10
-2

 

1 ≥ 10
-2

 až < 10
-1

 

 

Tab. 2.2.1.2 Úrovně integrity bezpečnosti: Pro režim s vysokým vyžádáním [2]2 

Úroveň integrity 
bezpečnosti 

Pravděpodobnost nebezpečných poruch [h
-1

] 

4 ≥ 10
-9

 až < 10
-8

 

3 ≥ 10
-8

 až < 10
-7

 

2 ≥ 10
-7

 až < 10
-6

 

1 ≥ 10
-6

 až < 10
-5

 

 

2.2.2 Určení úrovní integrity bezpečnosti 

2.2.2.1 Kvantitativní metoda 

Kvantitativní metoda udává konkrétní hodnotu v případě: 

 když se má stanovit přípustné riziko v číselném vyjádření (např.: ke 

stanovenému následku by nemělo docházet s četností větší než jednou za 10
4
 

roků), 

 když už se stanovily číselné cíle úrovní integrity bezpečnosti systémů 

souvisejících s bezpečností. V této normě jsou již takové cíle stanoveny. 
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Hlavními kroky kvantitativní metody, které je třeba provést u každé bezpečnostní 

funkce, kterou má E/E/PE systém související s bezpečností realizovat, jsou určení 

přípustného rizika (Ft) dle normy, určení rizika EUC a určení nutného snížení rizika pro 

dosažení přípustného rizika. 

Určení přípustného rizika (Ft) stanovíme z normy pomocí tabulky, kde jsou vyplněny 

četnosti rizik a tak stanovíme číselnou cílovou hodnotu. Četnost spojenou s rizikem 

existujícím u EUC včetně rizika plynoucího z lidského činitele a systému řízení EUC 

(riziko EUC) a to bez jakýchkoliv ochranných prostředků lze odhadnout použitím 

kvantitativních metod odhadu rizika. Tato četnost (Fnp), s níž by se nebezpečná událost 

mohla vyskytovat bez jakýchkoliv ochranných prostředků, je jedna ze dvou složek rizika 

EUC. Tou druhou složkou je následek nebezpečné události. Fnp je možné stanovit: 

 analýzou intenzit poruch ze srovnatelných situací, 

 na základě dat z příslušných souborů dat, 

 výpočtem využívajícím vhodných předpovědních metod. [2] 

 

2.2.2.2 Diagram rizika 

Kvalitativní metoda diagram rizika umožňuje určit úroveň integrity bezpečnosti 

systému souvisejícího s bezpečností na základě znalosti rizikových činitelů s daným EUC  

a systémem řízení EUC spojených. Při přijetí kvalitativní metody se pro zjednodušení 

zavádí několik parametrů, které dohromady charakterizují základní vlastnosti nebezpečné 

situace v případě selhání nebo nedostupnosti systémů souvisejících s bezpečností.  

Z každého ze čtyř souborů se vybere jeden parametr, takto vybrané parametry se potom 

vzájemně kombinují pro rozhodnutí o tom, jaká úroveň integrity bezpečnosti se systémům 

souvisejících s bezpečností přiřadí, parametry: 

  umožňují provést významné a smysluplné odstupňování rizik, 

  vyjadřují hlavní činitele odhadu rizika. [2] 

Příklad výpočtu: 

Následující postup vychází z rovnice R = f x C, kde 

R - riziko bez systémů souvisejících s bezpečností, 
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f - četnost nebezpečné události bez systémů souvisejících s bezpečností, 

C - následek nebezpečné události (škody na zdraví, bezpečnosti a poškození prostředí). 

Četnost nebezpečné události f se považuje za četnost, kterou ovlivňují tři činitele: 

 četnost (výskytu) a doba vystavení v nebezpečné oblasti, 

 možnost se nebezpečné události vyhnout, 

 pravděpodobnost výskytu nebezpečné události bez přidání jakýchkoliv systémů 

souvisejících s bezpečností, to značíme jako pravděpodobnost nežádoucího 

výskytu. 

To vede k těmto čtyřem parametrům rizika: 

 následku nebezpečné události (C), 

 četnosti (výskytu) a době vystavení v nebezpečné oblasti (F), 

 možnosti se nebezpečné události vyhnout (P), 

 pravděpodobnosti nežádoucího výskytu (W). [2] 

Vytvoření diagramu rizika: 

Kombinace výše popsaných parametrů rizika umožňuje vytvořit diagram rizika, který je 

např. ukázán na obr. 5. Platí: CA < CB < CC < CD; FA < FB; PA < PB a zároveň W1 < W2 

<W3. Vysvětlení tohoto diagramu rizika je následující: 

 Použití parametrů rizika C, F a P vede na několik výstupů X1, X2, X3 …….Xn.Obr. 

5 naznačuje situaci, kdy nejsou použita žádná další přídavná vyhodnocení 

vážnějších následků. Každý z těchto výstupů je mapován do jedné ze tří stupnic 

(W1, W2 a W3). Každý stupeň těchto stupnic vyznačuje nutnou integritu 

bezpečnosti, kterou musí E/E/PE systém související s bezpečností splňovat. 
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Obr. 2.2.2.2.1 Diagram rizika 8 

 

 Mapování do W1, W2 a W3 dovoluje přispět i dalším opatřením pro snížení rizika. 

Posunutí stupnic u W1, W2 a W3 je nutné z důvodu možnosti tří různých úrovní 

snížení rizika zajišťovaných dalšími opatřeními. Stupnice W3 poskytuje minimální 

snížení rizika zajišťované od jiných opatření a stupnice W1 maximální příspěvek. 

Pro konkrétní mezilehlý výstup diagramu rizika (tj. X1, X2,…… nebo X6) a pro 

konkrétní stupnici W (tj. W1, W2 nebo W3) dává koncový výstup diagramu rizika 

úroveň integrity bezpečnosti E/E/PE systému souvisejícího  

s bezpečností (tj.SIL1, 2, 3 nebo 4) a u daného systému je mírou požadovaného 

snížení. Toto snížení rizika spolu s dalšími sníženími rizika získanými od jiných 

opatření zohledněných mechanismem stupnic W, dává nutné snížení rizika pro 

danou konkrétní situaci. [2] 

 

Tab. 2.2.2.2.1 Vazba mezi nutným minimálním snížením rizika a SIL 3  
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Tab. 2.2.2.2.2 Údaje pro sestavení diagramu rizika 4  

 

 

2.3 Sestavování stromů poruchových stavů FTA 

Při sestavování stromu poruchových stavů je nutno nejprve určit vrcholovou událost, 

od které se odvíjí strom poruchových stavů směrem dolu. Vstupní události, které vstupují 

do vrcholové události, jsou systematicky rozvíjeny tak, aby vycházely ze svých vstupních 

událostí. 

Každý vstup ve stromu poruchových stavů, který směřuje směrem dolů, se samostatně 

rozvíjí až do doby, kdy dosáhne základní události.  

Při analýze musí být přesně definováno, zda je nutno systém analyzovat až po 

jednotlivé součásti nebo pouze na úroveň montážních sestav [4]. 

V tabulce č. 7 jsou uvedené grafické značky, jejich název a popis. Tyto grafické značky 

spolu s použitím spojnic a popisků slouží k sestavení stromu poruchových stavů 
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Tab. 2.3.1 Grafické značky analýzy stromu poruchových stavů [4]5  

 
 

2.4 Analýza příčin a důsledků poruch – FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je strukturovaná, kvalitativní metoda 

sloužící k identifikaci druhů poruch systémů. Zkoumá příčiny poruch, pravděpodobnost 

jejich vzniku a důsledky těchto poruch na systém. Metoda provádí kvalitativní analýzu 

bezporuchovosti a bezpečnosti systému, pomocí členění systému, od nižších úrovní  

k vyšším a zkoumá, jakým způsobem mohou objekty na nižší úrovni selhat a jaký důsledek 

mohou mít tato selhání pro vyšší úrovně systému. Postup této metody je popsán normou 

„ČSN IEC 812 Postup analýzy způsobů a důsledků poruch.“ [3] 

 

Číslo priority rizika (RPN) 

Číslo priority rizika RPN (Risk Priority Number) je hodnoceno subjektivním 

ukazatelem závažnosti Z, četnosti Č a odhadem očekávané pravděpodobnosti jeho odhalení 

O. [3] 

 RPN Z Č O     
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Čím je RPN vyšší, tím je důsledek daného rizika závažnější. [2] Hodnota RPN nabývá 

hodnot od 1 do 1000. Ideálně je dosáhnout hodnoty RPN=1. Při hodnotě RPN=10 se jedná 

o bezpečný řízený proces, kdy se porucha/chyba nedostane k uživateli. Při překročení 

hodnoty RPN=100 je potřeba provést opatření pro jeho snížení.  

Závažnost Z je možno klasifikovat např. (dle uvážení pracovníka provádějícího 

analýzu) na třídy 1 až 10. Třídu závažnosti hodnotíme podle důsledku poruchy na základě 

závažnosti tohoto důsledku pro celkové technické parametry (výkonnost) a bezpečnost 

systému.  

Četnost Č poruchy je možné klasifikovat (např. dle zkušeností s jednotlivými 

součástmi nebo podle toho, jestli jde o mechanickou či elektronickou součástku) opět 

třídami 1 až 10. Elektronické součásti mají zpravidla nižší četnost poruch. Dále je možné 

přihlédnout k podmínkám, ve kterých součást pracuje (teplo, nečistoty, vibrace atd.).  

Odhalitelnost O je možné také klasifikovat třídami 1 až 10. Odhalitelnost je odhad 

pravděpodobnosti, že bude porucha identifikována včas, aby se zabránilo poruše na úrovni 

celého systému. To se vztahuje k pravděpodobnosti, že bude soubor řídicích prvků 

procesu, který právě probíhá, schopen zjistit a izolovat poruchu před tím, než se tato 

porucha přenese do následujících procesů nebo do konečného výstupu produktu. 

Odhalitelnost je také rozdělena do několika tříd, zpravidla do deseti. 

 

2.5 Hodnocení pravděpodobnosti hardwaru  

Pro analýzu integrity bezpečnosti E/E/PE systému souvisejících s bezpečností je  

k dispozici několik metod. Nejobvyklejší jsou bezporuchové blokové schémata  

a Markovské modely obě tyto metody dávají při svém použití dobře výsledky, ale 

v případě složitých programovatelných elektronických subsystémů může být v porovnání  

s Markovskými modely určitá ztráta přesnosti při použití bezporuchovostního blokového 

schématu. Tam, kde porucha systému EUC vyžaduje zásah E/E/PE systému závisí 

pravděpodobnost výskytu nebezpečné události také na pravděpodobnosti poruchy systému 

řízení EUC. Existence takových poruch by mohla v případě jejich nesprávného hodnocení, 

vést k vyššímu než očekávanému zbytkovému riziku [2]. 
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Výpočty jsou založeny na těchto předpokladech: 

 u intenzity poruch součástí jsou během života systému konstantní, 

 všechny kanály ve skupině kanálu mají stejné intenzity poruch i stejné diagnostické 

pokrytí, 

 celková intenzita poruch hardwaru kanálu subsystému je součet intenzity 

nebezpečných poruch a intenzity bezpečných poruch daného kanálu, u kterých se 

předpokládá, že jsou stejné, 

 každá bezpečnostní funkce má dokonalé kontrolní periodické zkoušení a opravu, 

 interval kontrolní zkoušky je o řád vyšší než interval diagnostické zkoušky [2]. 

2.5.1 Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání – režim provozu 

s nízkým vyžádáním 

Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní funkce se u E/E/PE 

systému určí výpočtem a kombinaci průměrné pravděpodobnosti poruchy při vyžádání pro 

šechny subsystémy, které společně tuto bezpečnostní funkci zajišťují. 

 

 

Obr. 2.5.1 Struktura subsystémů [2]9 

 

Vzorec pro výpočet [6]: 

 SYS S L FEPFD PFD PFD PFD     

 

kde 

PFD SYS - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní funkce pro 

E/E/PE systém související s bezpečností [−] 

PFDS - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém senzorů [−] 

PFDL - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém logiky [−]  

PFDFE - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém koncových prvků 

[−] 
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Při určování průměrné pravděpodobnosti poruchy při vyžádání každého subsystému se 

doporučuje dodržet u každého podsystému následující postup: 

 nakreslit blokové schéma znázorňující součásti subsystému vstupních senzorů, 

součástí subsystému logiky nebo součástí subsystému koncových prvků, 

 z tabulek uvedených v normě ČSN EN 61 508-6 určit pro šesti měsíční, jednoleté, 

dvouleté a desetileté intervaly periodických zkoušek, 

 z tabulek uvedených v normě ČSN EN 61 508-6 odečíst průměrnou 

pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro danou rozhodovací skupinu, 

 -v případě že bezpečnostní funkce závisí na více než jedné rozhodovací skupině 

souborů nebo akčních členů, jsou kombinované průměrné pravděpodobnosti 

poruchy při vyžádání subsystému senzorů nebo koncových prků, PFDS nebo 

PFDFE, daný těmito rovnicemi [6]: 

 

 S Gi

i

PFD PFD   

PFDS - pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém senzorů [−] 

PFDGi - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro každou rozhodovací 

skupinu senzorů [−] 

 

 FE Gj

j

PFD PFD   

kde  

PFDFE - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro subsystém koncových prvků 

[−] 

PFDGj - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro každou rozhodovací skupinu 

koncových prvků [−] 
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2.5.2 Architektury pro režim provozu s nízkým vyžádáním 

2.5.2.1 Architektura 1oo1 pro režim s nízkým vyžádáním 

Tuto architekturu tvoří jediný kanál, kde jakákoliv nebezpečná porucha znamená při 

vzniku vyžádání poruchu bezpečnostní funkce. 

 

Obr. 2.5.2: Blokové schéma provedení 1οο1 [2]10 

 

Intenzita nebezpečných poruch λD [6]: 

 1/
2

D DU DD h


      

 

kde  

λDU – intenzita nezjištěných nebezpečných poruch [h] 

λDU – intenzita zjištěných nebezpečných poruch [h] 

Ekvivalentní střední doba poruchy kanálů tce [6]: 

 1

2

DU DU
CE

D D

T
t MTTR MTTR h

 

 

 
     

 
 

tce - střední doba prostoje je doba, kdy bude daný prvek v poruše, aniž bychom to věděli. 

λDU - intenzita nezjištěných nebezpečných poruch [1/h] 

λD  - intenzita nebezpečných poruch [1/h] 

T1 - interval kontroly [h] 

MTTR - střední doba do zotavení systému [h] 
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Obr. 2.5.3 Blokové schéma bezporuchovosti 1οο1 [2]11 

 
 

 

 

 

Intenzita zjištěných poruch λDU [2]: 

 (1 ) 1/
2

DU DC h


     

 

kde 

λ - intenzita poruch v kanálu subsystému [1/h] 

DC – diagnostické pokrytí [-] 

 
 

Intenzita nezjištěných poruch λDD[2]: 

 1/
2

DD DC h


    

λ - intenzita poruch v kanálu subsystému [1/h] 

DC – diagnostické pokrytí [-] 

Pravděpodobnost poruchy prvku při vyžádání bezpečnostní funkce PFD [2] : 

 1 D cetPFD e
 

    

λD - intenzita nebezpečných poruch [1/h] 

tce - interval periodické kontrolní zkoušky [h] 

 

2.5.2.2 Architektura 1οο2 pro režim s nízkým vyžádáním 

Architektura je tvořena dvěma paralelně spojenými kanály. Danou bezpečnostní funkci 

může zpracovat každý z této dvojice kanálů. V této architektuře by při vyžádání 

bezpečnostní funkce musela nastat porucha v obou kanálech.  
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Blokové schéma je vyobrazeno na obrázku 2.5.2 a 2.5.3. Pro výpočet tce používáme 

rovnici výše uvedenou. U této architektury se předpokládá, že diagnostické testování 

zaznamená pouze zjištěné vady a nezmění žádné výstupní stavy [2]. 

2.5.3 Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání pro režim provozu s vysokým 

nebo nepřetržitým vyžádáním 

Metoda výpočtu pravděpodobnosti poruchy bezpečnostní funkce u E/E/PE systému 

pracujícího v režimu s vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním je stejná jako metoda 

výpočtu pro režim s nízkým vyžádáním pouze s tím rozdílem, že průměrná 

pravděpodobnost poruchy při vyžádání PFDSYS se nahradí pravděpodobností nebezpečné 

poruchy za hodinu PFHSYS . 

Celková pravděpodobnost nebezpečné poruchy bezpečnostní funkce E/E/PE systému 

PFHSYS se určí výpočtem intenzit nebezpečných poruch všech subsystému společně 

zajištující danou bezpečnostní funkci a jejich sečtení a toto můžeme vyjádřit tímto 

způsobem [2]: 

 

 SYS S L FEPFH PFH PFH PFH     

 

kde 

PFHSYS - průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní funkce pro 

E/E/PE systém související s bezpečností [−] 

PFHS - pravděpodobnost poruchy pro subsystém senzorů [−] 

PFHL - pravděpodobnost poruchy pro subsystém logiky [−]  

PFHFE - pravděpodobnost poruchy pro subsystém koncových prvků [−] 

 

2.5.4 Architektury pro režim provozu s vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním 

2.5.4.1 Architektura 1οο1pro režim s vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním 

Schéma této architektury je na obrázku 2.5.2 a 2.5.3 

Intenzita nebezpečných poruch kanálu λD 2]: 
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 1/
2

D DU DD h


      

 

Ekvivalentní střední doba prostoje kanálu tCE [2]: 

1

2

DU DU
CE

D D

T
t MTTR MTTR

 

 

 
     

 
 

 

Intenzita zjištěných poruch λDU  

 (1 ) 1/
2

DU DC h


     

 

Intenzita nezjištěných poruch λDD  

 1/
2

DD DC h


    

Průměrná pravděpodobnost poruchy při vyžádání PFHG, za předpokladu,  

že bezpečnostní systém nastavuje ECU do bezpečného stavu při zjištění jakékoliv poruchy 

je platný tento vzorec pro výpočet pravděpodobnosti poruchy pro skupinu kanálů [2]: 

 2G DUPFH     

kde 

λDU - intenzita nezjištěných nebezpečných poruch [1/h]

 

2.5.4.2 Architektura 1οο2 pro režim s vysokým nebo nepřetržitým vyžádáním 

Tato architektura je stejná jako pro režim s nízkým vyžádáním a je zobrazena na obrázku 

2.5.2 a 2.5.3. Pro výpočet tce se použije již uvedená rovnice . 

 

 

2.5 Norma ISO/DIS 26262 

Tato norma je podřazená mateřské normě ČSN 61508 a složí pro zajištění funkční 

bezpečnosti silničních vozidel do 3,5t, kde jsou využívány E/E komponenty. Tato norma se 

odlišuje mimo jiné např. v označování úrovní integrity bezpečnosti, proto jsem ve své prácí 

používal toto značení.   

 

Tab. 2.5.1 Označování úrovní integrity bezpečnosti dle ČSN 61508 a ISO/DIS 262626  



 41 

Úroveň integrity 
bezpečnosti dle ČSN 61508 

Úroveň integrity bezpečnosti dle 
ISO/DIS 26262 

SIL 4 ASIL D 

SIL 3 ASIL C 

SIL 2 ASIL B 

SIL 1 ASIL A 
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3 Analýza rizik a nebezpečných událostí brzdové 

soustavy s ABS 

V této kapitole provedu analýzu rizik a nebezpečných událostí pro brzdovou soustavu 

s kotoučovými brzdami na všech čtyřech kolech, s uspořádáním brzdových okruhů  

ve tvaru X a vybavenou protiblokovacím systémem ABS. Podrobný popis brzdové 

soustavy byl proveden v kapitole 1. Pro přiřazení úrovní ASIL pro jednotlivá nebezpečí 

využiji kvalitativní metodu, která je odvozena z diagramu rizika, a to formulář dle předpisu 

SIRF400. 

V tomto protokolu vystupuje podobně jako v metodě diagramu rizika několik 

parametrů, které mají vliv na výslednou úroveň SIL. Jsou to: 

 Škody počet (SA) – Tento parametr popisuje počet postižených osob. Na výběr 

máme 3 možnosti: 

Jedna osoba – Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 1 

Více osob -  Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 3 

Mnoho osob -  Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 5 

 

 Škody zranění (SV) – Tento parametr popisuje stupeň zranění. Na výběr máme 3 

možnosti: 

 Lehké zranění - Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 2 

 Těžké zranění - Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 4 

 Smrt - Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 9 

 

 Pravděpodobnost výskytu (W)- Tento parametr popisuje, jaká je 

pravděpodobnost, že dojde k danému nebezpečí. Na výběr máme 3 možnosti:  

 Nízká – Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 1 

 Střední - Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 1,7 

 Vysoká - Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 3 

 

 Doba vystavení (E) – Tento parametr popisuje, jaká je doba vystavení 

v nebezpečné oblasti. Na výběr máme 2 možnosti: 

 Krátká – Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 1 

 Dlouhá -  Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 1,3 
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 Zamezení (E) – Tento parametr popisuje, zda je možno nebezpečné situaci 

zamezit. Na výběr máme 2 možnosti: 

 Není možné - Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 1 

 Možné - Této možnosti odpovídá klasifikační indikátor 1,7 

 

Po ohodnocení jednotlivých parametrů je nutné vypočítat celkový klasifikační indikátor I 

pro dané nebezpečí dle vzorce : 

 
SA SV W E

I
V

  
   

Jednotlivé úrovně bezpečnosti odpovídají určitému rozsahu klasifikačního indikátoru: 

 0-21 bez požadavku na ASIL (SAS 0) 

 22-35 odpovídá ASIL A (SAS 1)   

 36-72 odpovídá ASIL B (SAS 2)  

 73-122 odpovídá ASIL C (SAS 3)  

 123-281 odpovídá ASIL D(SAS 4) 

Pozn. 

SAS – odpovídá SIL (ASIL) v německém jazyce - Sicherheits-Anforderungs-Spezifikation 

Pro analyzovanou brzdovou soustavu jsem stanovil tyto možné nebezpečné situace: 

Brzdová soustava nebrzdí (H1)  

Brzdová soustava brzdí jen částečně (H2) 

Rozjetí vozidla při aktivované parkovací brzdě (H3) 

Blokování kol při plném brzdění (H4) 

 

Jednotlivé nebezpečí jsou zaneseny do formuláře dle předpisu SIRF400 a ohodnoceny 

jednotlivými parametry, které byly popsány. 
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Tab. 3.1 Formulář SIRF 4007  

No. Nebezpečí 
Popis nebezpečí 

- následky 
nebezpečí 

Příčiny nebezpečí, 
uzly, zařízení 

Hodnocení nebezpečí podle SIRF400 
Hazard classification acc. SIRF400   

 Škody 
počet 
(SA)  

 
Škody 
zraně

ní 
(SV)  

Pravd
ěpodo
bnost 
výsky
tu (W) 

Dob
a 

vyst
aven
í  (E) 

Zam
ezení 

(V) 

Klasifi
kační 
indiká
tor (I) 

 ASIL 
(SAS) 

H1 
Brzdová soustava 
nebrzdí 

Zranění či smrt 1 
až 5 osob 

 - porucha brzdového 
pedálu 
 - porucha brzdového 
válce 
 - nedostatek brzdové 
kapaliny 
 - porucha brzdového 
potrubí  
 - porucha brzdových  
třmenů 
- ŘJ ABS 

5,00 9,00 1,00 1,30 1,00 59 B 

H2 
Brzdová soustava brzdí 
jen částečně 

Zranění 1 až 5 
osob 

 
 - porucha brzdového 
válce 
 - porucha posilovače 
brzd 
 - porucha na jednom z 
brzdových okruhů( 
potrubí, hadice)         
 - porucha na jednom 
nebo více brzdových 
třmenů  
- porucha ŘJ ABS 

5,00 4,00 1,70 1,30 1,00 44 B 

H3 
Rozjetí vozidla při 
aktivované parkovací 
brzdě 

Zranění 1 až 5 
osob 

 
 - porucha zajištění páky 
ruční brzdy 
 - porucha lanovodu  
 - porucha na třmenu na 
zadní nápravě         
  

5,00 4,00 1,70 1,00 1,00 34 A 

H4 
Dochází k blokování kol 
při prudkém brzdění 

Zranění 1 až 5 
osob 

Porucha ABS 5,00 4,00 1,70 1,30 1,00 44 B 

 

3.1 Brzdová soustava nebrzdí (H1) 

Toto nebezpečí je nejzávažnější z výše stanovených. Následkem tohoto nebezpečí  

je zranění až smrt celé posádky vozidla, což je 1 až 5 osob. Příčinou tohoto nebezpečí 

může být porucha na brzdovém pedálu, zlomení ramene pedálu nebo čepu pedálu. Další 

možnou příčinou je porucha na hlavním brzdovém válci na obou pístech, kdy by nedošlo 

k vyvození tlaku potřebného pro aktivaci kolových brzd na všech kolech. Toto nebezpečí 

může také způsobit nedostatek (únik) brzdové kapaliny z obou brzdových okruhů. Další 

možnou poruchou je porucha na obou brzdových potrubích např. ucpání, dále porucha na 

brzdových třmenech. Poslední možnou poruchou je porucha na řídicí jednotce systému 

ABS, kdy by došlo k chybě funkce (uzavření vstupních ventilů). 
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Ohodnocení parametrů: 

Škody počet:  Jelikož hrozí poškození více osob, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 5. 

Škody zranění: Hrozí smrt posádky vozidla, ohodnotil jsem tento parametr klasifikačním 

indikátorem 9. 

Pravděpodobnost výskytu: Pravděpodobnost, že se vyskytne toto nebezpečí, je velice 

nízká, protože důležité komponenty jako je hlavní brzdový válec, brzdové 

potrubí, brzdové třmeny jsou zálohovány. Proto jsem ohodnotil tento 

parametr  klasifikačním indikátorem 1. 

Doba vystavení: Jelikož toto nebezpečí hrozí neustále, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 1,3. 

Zamezení: Zamezení tohoto nebezpečí není možné, proto jsem ohodnotil  tento parametr  

klasifikačním indikátorem 1. 

Celkový klasifikační indikátor I : 

5 9 1 1,3
59

1

SA SV W E
I

V

     
    

Celkový klasifikační indikátor pro toto nebezpečí je 59, a proto je požadavek ASIL B. 

 

3.2 Brzdová soustava brzdí jen částečně (H2) 

Toto nebezpečí je podobné jako v prvním případě, ale následky nebudou tak závažné, 

jelikož je vozidlo možno zastavit. Přesto může dojít k těžkému zranění posádky vozidla. 

Příčinou tohoto nebezpečí budou podobně jako v prvním případě H1 porucha na hlavním 

brzdovém válci, s rozdílem, že porucha bude pouze na jednom pístu, nedostatek brzdové 

kapaliny na jednom z brzdových okruhů, porucha na brzdovém třmenu některého z kol, 

porucha na řídicí jednotce ABS a porucha na posilovači brzd. 
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Ohodnocení parametrů: 

Škody počet:  Jelikož hrozí zranění více osob, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 5. 

Škody zranění: Hrozí těžké zranění posádky vozidla, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 4. 

Pravděpodobnost výskytu: Tento parametr jsem zvolil jako střední pravděpodobnost 

výskytu, proto jsem ohodnotil  klasifikačním indikátorem 1,7. 

Doba vystavení: Jelikož toto nebezpečí hrozí neustále, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 1,3. 

Zamezení: Zamezení tohoto nebezpečí není možné, proto jsem ohodnotil  tento parametr  

klasifikačním indikátorem 1. 

Celkový klasifikační indikátor I : 

5 4 1,7 1,3
44

1

SA SV W E
I

V

     
    

Celkový klasifikační indikátor pro toto nebezpečí je 44, a proto je požadavek ASIL B. 

 

3.3 Rozjetí vozidla při aktivované parkovací brzdě (H3) 

Toto nebezpečí může nastat při zaparkování vozidla a opuštění řidiče vozidla. 

Následkem může být zranění posádky vozidla, která ve vozidle zůstala nebo zranění osob 

v okolí. Příčinou bude porucha na některém z komponentů parkovací brzdy, porucha 

zajištění páky, porucha lanovodu, nebo na samotném mechanismu kolové brzdy. 

 

Ohodnocení parametrů: 

Škody počet:  Jelikož hrozí poškození více osob, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 5. 

Škody zranění: Hrozí těžké zranění posádky vozidla, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 4. 
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Pravděpodobnost výskytu: Tento parametr jsem zvolil jako střední pravděpodobnost 

výskytu, proto jsem ohodnotil  klasifikačním indikátorem 1,7. 

Doba vystavení: Toto nebezpečí hrozí pouze při parkování vozidla a aktivované parkovací 

brzdě, proto jsem ohodnotil tento parametr  klasifikačním indikátorem 1. 

 

Zamezení: Zamezení tohoto nebezpečí není možné, proto jsem ohodnotil  tento parametr  

klasifikačním indikátorem 1. 

Celkový klasifikační indikátor I : 

5 4 1,7 1
34

1

SA SV W E
I

V

     
    

Celkový klasifikační indikátor pro toto nebezpečí je 34, a proto je požadavek ASIL A. 

 

3.4 Dochází k blokování kol při prudkém brzdění (H4) 

Toto nebezpečí se projevuje při prudkém brzdění a špatné funkci systému ABS. 

Jelikož je vozidlo při brzdění smykem neovladatelné, hrozí zranění posádky vozidla. 

Příčinou je porucha na některém z komponentů systému ABS.  

Ohodnocení parametrů: 

Škody počet:  Jelikož hrozí poškození více osob, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 5. 

Škody zranění: Hrozí těžké zranění posádky vozidla, ohodnotil jsem tento parametr  

klasifikačním indikátorem 4. 

Pravděpodobnost výskytu: Tento parametr jsem zvolil jako střední pravděpodobnost 

výskytu, proto jsem ohodnotil  klasifikačním indikátorem 1,7. 

Doba vystavení: K tomuto nebezpečí může dojít kdykoliv, proto jsem ohodnotil tento 

parametr  klasifikačním indikátorem 1,3. 

Zamezení: Zamezení tohoto nebezpečí není možné, proto jsem ohodnotil  tento parametr  

klasifikačním indikátorem 1. 
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Celkový klasifikační indikátor I : 

5 4 1,7 1,3
44

1

SA SV W E
I

V

     
    

Celkový klasifikační indikátor pro toto nebezpečí je 44, a proto je požadavek ASIL B. 
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4 Rozkreslení stromů poruchových stavů FTA 

V této kapitole jsem rozkreslil stromy poruchových stavů pro stanovená nebezpečí, 

která byla uvedena v kapitole 3. Dále jsem provedl určení požadavku na úrovně integrity 

bezpečnosti pro jednotlivé události. Postupoval jsem od vrcholové události po jednotlivé 

základní události dle pravidel o omezování integrity bezpečnosti.  

4.1 Strom poruchových stavů pro nebezpečí H1 

PROVOZNÍ FUNKCE 
Nebezpečí H1
BRZDOVÁ SOUSTAVA NEBRZDÍ
POŽADAVEK ASIL B

OR

Brzdová soustava nebrzdí

H1 TOP

Porucha brzdového válce

PF 1.2 

FTA 
PF 1.1

FTA PF 1.2

Porucha brzdového pedálu

PF 1.1 

Únik brzdové kapaliny

PF 1.3 

Porucha brzdového potrubí 

PF 1.4 

Porucha brzdových třmenů

PF 1.5 

FTA PF 1.4FTA PF 1.3 FTA PF 1.5

 ASIL  B

Porucha ŘJ ABS

PF 1.6 

FTA PF 1.6

 ASIL  B  ASIL  B  ASIL  B  ASIL  B  ASIL  B  ASIL  B

 

Porucha brzdového pedálu

PF 1.1

Porucha čepu brzdového 
pedálu

PF 1.1.1

Porucha ramene brzdového 
pedálu 

PF 1.1.2

OR

Zlomení čepu 
pedálu
ASIL B

Zlomení 
ramene pedálu

ASIL B

 ASIL  B

 ASIL  B  ASIL  B

Porucha brzdového válce

PF 1.2

Porucha I. brzdového válce 

PF 1.2.1

Porucha II. brzdového válce 

PF 1.2.2

A
N

D

Netěsnost 
manžety
ASIL  A

Netěsnost 
manžety
ASIL  A

 ASIL A

 ASIL  B

 ASIL  A

 

 

Obr. 4.1.1 Stromy poruchových stavů pro H1 12 
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Nedostatek brzdové kapaliny

PF 1.3

A
N

D

Únik brzdové kapaliny

PF 1.3.1

Porucha elektroniky kontroly 
stavu brzdové kapaliny

PF 1.3.2
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Obr. 4.1.2 Stromy poruchových stavů pro H113 
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Obr. 4.1.3 Stromy poruchových stavů pro H114 
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4.2 Strom poruchových stavů pro nebezpečí H2 

PROVOZNÍ FUNKCE 
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Obr. 4.2.1 Stromy poruchových stavů pro H216 
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Obr. 4.2.2 Stromy poruchových stavů pro H2 17 
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4.3 Strom poruchových stavů pro nebezpečí H3 

PROVOZNÍ FUNKCE 
Nebezpečí H3
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Obr. 4.3.1 Stromy poruchových stavů pro H320 
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4.4 Strom poruchových stavů pro nebezpečí H4 

PROVOZNÍ FUNKCE 
Nebezpečí H4
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Obr. 4.4.1 Stromy poruchových stavů pro H421 
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Z rozkreslených stromů poruchových stavů jsem získal základní události, které budou 

dále analyzovány. Jelikož se ale norma ČSN 615 08 a ISO/DIS 262 62 zabývá pouze 

elektrickými, elektronickými a elektronickými programovatelnými (popřípadě pouze 

elektrickými a elektronickými) komponenty, budou dále analyzovány pouze tyto události: 
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Obr. 4.1Získané základní události týkající se E/E/PE komponentů22 
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5 Provedení analýzy příčin a důsledků poruch 

Z předchozí kapitoly rozkreslení stromů poruch jsem se dopracoval k elementárním 

jevům (základním událostem), které vyšetřím analýzou FMEA. Touto metodou budu 

analyzovat pouze E/E/PE  komponenty. Pro každou možnou poruchu bylo vypočítáno RPN 

(Risk Priority Number) na základě subjektivního ohodnocení závažnosti, četnosti  

a odhalitelnosti poruchy.  

Jednotlivá kritéria hodnocení jsou popsána jak slovně, tak číselně číslem 1 až 10,  

kde číslo 10 znamená největší závažnost, největší četnost a nejhorší odhalitelnost. Kritéria 

pro ohodnocení závažnosti, četnosti a odhalitelnosti jsou uvedena v následujících 

tabulkách 5.1, 5.2 a 5.3.  

Tab. 5.1 Třídy závažnosti poruch  8 

Třída Závažnost Kritéria 

1 Žádná Žádný zjistititelný důsledek 

2 
Velmi málo 

významná 

Systém vykazuje nesprávné parametry. Poruchu 

zpozoruje 25% řidičů. 

3 Málo významná 
Systém vykazuje nesprávné parametry. Poruchu 

zpozoruje 50% řidičů. 

4 Velmi nízká 
Systém vykazuje nesprávné parametry  Poruchu 

zpozoruje 75% řidičů. 

5 Nízká 
Systém je provozuschopný s poruchou zařízení, které 

není součástí systému - neohrožující provoz. 

6 Střední 
Systém je provozuschopný s omezenou funkčností 

systému, neohrožuje provoz. 

7 Vysoká 
Systém je provozuschopný s omezenou funkčností 

systému, ohrožuje provoz. 

8 Velmi vysoká 
Systém není provozuschopný. Při odpojení zabráníme 

ohrožení. 

9 
Nebezpečná s 

varováním 
Ohrožení života osob. 

10 
Nebezpečná bez 

varování 
Ohrožení života osob. Nečekaná událost. 
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Tab. 5.2 Třídy četnosti poruch 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Tab. 5.3 Třídy odhalitelnosti poruch 10 

Třída Odhalitelnost Kritéria 

1 Téměř jistá Téměř jistá pravděpodobnost odhalení poruchy. 

2 Velmi vysoká Velmi vysoká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

3 Vysoká Vysoká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

4 Středně vysoká Středně vysoká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

5 Střední Střední pravděpodobnost odhalení poruchy. 

6 Nízká Nízká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

7 Velmi nízká Velmi nízká pravděpodobnost odhalení poruchy. 

8 Slabá Slabá pravděpodobnost odhalení poruchy. 

9 Velice slabá Velice slabá pravděpodobnost odhalení poruchy. 

10 Absolutně nejistá Není žádná pravděpodobnost odhalení poruchy. 

 

 

Dále bylo pro každou možnou poruchu vypočítáno číslo ZxČ, což je součin závažnosti 

a četnosti, oproti číslu RPN zde nehraje roli odhalitelnost poruchy. Hodnocení ve žluté 

části tabulky představuje hodnocení před jakýmkoliv opatřením a v zelené části hodnocení 

po zavedení určitého opatření. Tabulka je z důvodu velké šířky rozdělena na dvě části. 

Třída Četnost Kritéria - četnost výskytu 

1 Vzácná Je nepravděpodobný výskyt poruchy/chyby 

2 Velice slabá 
Malý výskyt poruch/chyby. 

3 Slabá 

4 Nízká Nízký výskyt, občasné poruchy/chyby. 

5 Střední 
Průměrný výskyt, průměrně vznikající poruchy/chyby. 

6 Mírná 

7 Větší 
Velký výskyt, časté poruchy/chyby. 

8 Častá 

9 Vysoká Je téměř jistý výskyt poruch/chyb. 

10 Velmi vysoká 
Je velmi vysoká pravděpodobnost výskytu, trvalé 

poruchy/chyby. 
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5.1 Disfunkce čidla hladiny brzdové kapaliny   

První událostí, která byla vyšetřována metodou FMEA, byla disfunkce čidla hladiny 

brzdové kapaliny. Kompletní vyhodnocení této události je znázorněno v tabulce 5.1.1.  

 

Tab. 5.1.1 Analýza FMEA pro událost disfunkce čidla hladiny BK 11 

 

 

Hodnocení závažnosti, četnosti a odhalitelnosti bylo provedeno před a po určitém 

opatření, kterým bylo docíleno snížení výsledného RPN. Pro disfunkci tohoto komponentu 

jsem stanovil 3 možné příčiny:  

Zaseknutí plováku v dolní poloze při dostatku brzdové kapaliny – k této příčině 

poruchy čidla BK by mohlo dojít při výměně brzdové kapaliny, kdy při vypuštění kapaliny 

plovák sjede do dolní polohy a v této poloze dojde k zaseknutí, při opětovném naplnění 

nové brzdové kapaliny plovák zůstane v dolní poloze. Následkem bude pouze falešné 

upozornění při nastartování vozidla. Následnou vizuální kontrolou však bude zjištěno, že 

brzdové kapaliny je dostatek. Proto jsem hodnotil závažnost Z jako nejnižší možnou, což je 

třída 1, četnost Č jsem ohodnotil třídou 3, odhalitelnost O třídou 3. RPN pro tuto příčinu 

poruchy vychází 9, což nepředstavuje žádné riziko a není třeba ho nějak snižovat. 

č. Funkce Příčina poruchy Následek Z Č O RPN ZxČ 

1 

Kontrola 
hladiny 
brzdové 
kapaliny 

Zaseknutí plováku v dolní 
poloze-dostatek brzdové 

kapaliny 

Falešný poplach, nutná vizuální 
kontrola 

1 3 3 9 3 

Zaseknutí plováku v horní 
poloze-nedostatek 
brzdové kapaliny 

Neupozornění řidiče o úniku 
brzdové kapaliny 

9 3 9 243 27 

Přerušení vedení 
Neupozornění řidiče o úniku 

brzdové kapaliny 
9 2 9 162 18 

Opatření 
technické(BF) 

Typ BF 
Opatření 
údržbové 

Opatření 
organizační 

Z Č O RPN ZxČ 

  X  

Kontrola 
funkce čidla při 

preventivní 
prohlídce 

X 1 3 3 9 3 

  X  

Kontrola 
funkce čidla při 

preventivní 
prohlídce 

X 9 3 3 81 27 

zapojení čidla na 1-
při přerušení vedení 
signalizace poruchy 

X   X X 1 2 9 18 18 



 63 

Zaseknutí plováku v horní poloze –  příčina této poruchy čidla BK je mnohem 

závažnější, než v předcházejícími případě, jelikož při úniku brzdové kapaliny by nedošlo 

k upozornění řidiče a v krajním případě by mohlo dojít až k nemožnosti zastavení vozidla. 

Proto jsem hodnotil závažnost Z třídou 9, četnost Č jsem ohodnotil třídou 3 a odhalitelnost 

O třídou 9, protože je velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN pro tuto příčinu je 243 

a už vyžaduje určité opatření.  

Zde jsem navrhl údržbové opatření kontrolu čidla při preventivní údržbě, kdy dojde ke 

kontrole plováku. Tímto údržbovým opatřením docílíme zvýšení pravděpodobnosti 

odhalení, proto při opětovném hodnocení jsem ohodnotil odhalitelnost O již pouze třídou 

3. RPN po opatření bude již příznivých 81.    

Přerušení vedení – tato příčina poruchy čidla BK je způsobena přerušením vedení k čidlu 

BK nebo od čidla BK k řídicí jednotce. Následkem přerušení vedení by v případě úniku 

brzdové kapaliny z brzdové soustavy nedošlo k upozornění řidiče, což znamená velkou 

závažnost, která byla ohodnocena třídou 9, četnost Č jsem ohodnotil třídou 2  

a odhalitelnost O třídou 9, jelikož je velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN pro tuto 

příčinu vychází 162 a to znamená, že musíme učinit určité opatření pro jeho snížení.  

Zde jsem navrhl technické opatření – čidlo hladiny brzdové kapaliny bude zapojeno na 

pozitivní smysl, to znamená, že v horní poloze plováku bude kontakt sepnut, při poklesu 

rozepnut. Tímto zapojením zabráníme, že v případě přerušení vedení k čidlu nebo od čidla 

do ŘJ a ke kontrolce by nedošlo k upozornění řidiče. 

Po zavedení tohoto opatření a opětovném ohodnocení jsem závažnost Z ohodnotil 

pouze třídou 1, protože jakmile dojde k přerušení vedení, řidič bude okamžitě upozorněn. 

Tímto opatření docílíme snížení RPN na příznivou hodnotu 18. 
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5.2 Selhání hardwaru a softwaru hlavní ŘJ 

Další analyzovanou událostí bylo selhání hardwaru a softwaru hlavní řídící 

jednotky, která vyhodnocuje signál z čidla brzdové kapaliny. Vyhodnocení této události je 

znázorněno do jedné tabulky 5.2.1. 

Tab. 5.2.1 Analýza FMEA pro událost selhání hardwaru a softwaru ŘJ 12 

 

 
Opatření 

technické(BF) 
Typ BF 

Opatření 
údržbové 

Opatření 
organizační 

Z Č O RPN ZxČ 

2x ověření, při 
rozdílných 

hodnotách chybová 
hláška 

BF1 X X 9 2 1 18 18 

2x ověření, při 
rozdílných 

hodnotách chybová 
hláška 

BF1 X X 1 2 1 2 2 

dohledový prvek BF2 X X 9 2 1 18 18 

 

Pro selhání hardwaru a softwaru jsem stanovil 3 možné příčiny: 

Chyba funkce – špatné vyhodnocení nedostatku brzdové kapaliny – jedná se o selhání 

softwaru, kdy řídicí jednotka špatně vyhodnotí signál přicházející od čidla hladiny BK. 

Jedná se o velice závažné selhání, protože v případě úniku BK z brzdové soustavy nebude 

řidič upozorněn. Proto jsem závažnost Z ohodnotil třídou 9. Četnost Č jsem ohodnotil 

třídou 2 a odhalitelnost O třídou 9, protože je velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN 

pro tuto příčinu poruchy vychází 162 a proto vyžaduje určité opatření. 

  Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF1 – v ŘJ, která vyhodnocuje signál čidla 

BK budou 2 redundantně zapojeny vyhodnocovací prvky pro vyhodnocení poklesu BK. 

Tyto dva vyhodnocovací se prvky se budou vzájemně kontrolovat a musí dávat stejné  

č. Funkce Příčina poruchy Následek Z Č O RPN ZxČ 

2 

Vyhodnocení 
signálu čidla 

hladiny 
brzdové 
kapaliny 

Chyba funkce-špatné 
vyhodnocení-nedostatek 

brzdové kapaliny 

Neupozornění řidiče o úniku 
brzdové kapaliny 

9 2 9 162 18 

Chyba funkce-špatné 
vyhodnocení-dostatek 

brzdové kapaliny 

Falešný poplach, nutná 
vizuální kontrola 

1 2 9 18 2 

Ztráta funkce 
Neupozornění řidiče o úniku 

brzdové kapaliny 
9 2 9 162 18 
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výsledky,  při rozdílných hodnotách dojde k upozornění řidiče o poruše na elektronice 

vozidla. 

  

 Po zavedení bezpečnostní funkce BF2 a opětovném ohodnocení jsem odhalitelnost 

O ohodnotil pouze třídou 1, protože redundance vyhodnocovacích prvků zajistí téměř 

jistou odhalitelnost poruchy. Tímto opatřením jsme snížili hodnotu RPN na příznivých 18. 

Chyba funkce – špatné vyhodnocení při dostatku brzdové kapaliny – jedná se stejně jako 

v předchozím případě o selhání softwaru řídicí jednotky, vyhodnocující signál  

od čidla BK. V tomto případě je ale závažnost velmi málo závažná, proto jsem hodnotil 

číslem 1. Četnost jsem ohodnotil stejně jako v minulém případě hodnotou 2 a 

odhalitelnost, jelikož je velice slabá pravděpodobnost odhalení, jsem ohodnotil hodnotou 

9. RPN zde vychází příznivých 18, ale jelikož bezpečnostní funkce BF1 pokryje i tuto 

příčinu, dojde i tady ještě ke snížení hodnoty RPN na hodnotu 2, protože odhalitelnost se 

sníží na hodnotu 1. 

Ztráta funkce – jedná se o selhání hardwaru řídicí jednotky vyhodnocující signál od čidla 

BK. V případě ztráty funkce ŘJ nedojde k upozornění řidiče o úniku BK. Proto jsem 

ohodnotil závažnost Z třídou 9. Četnost jsem ohodnotil třídou 2 a odhalitelnost třídou 9. 

RPN vychází 162, to znamená, že musíme učinit určité opatření. 

  Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF2 – v ŘJ, která vyhodnocuje signál čidla 

hladiny BK.V ŘJ bude zabudován dohledový prvek (tzv. watchdog), který bude testovat 

funkčnost ŘJ v určitých časových intervalech, v případě, že zjistí ztrátu funkce, dojde 

k upozornění řidiče. 

 Zavedení bezpečnostní funkce BF2 mělo vliv na snížení hodnoty odhalitelnosti, která 

klesla na hodnotu 1, proto klesla také hodnota RPN na příznivých 18. 

 

5.3 Porucha LED kontrolky 

 Další analyzovanou událostí je porucha LED kontrolky. Vyhodnocení je znázorněno 

v tabulce 5.3.1.  
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Tab. 5.3.1 Analýza FMEA pro událost porucha LED kontrolky 13 

č. Funkce Příčina poruchy Následek Z Č O RPN ZxČ 

3 

Oznámení 
řidiči o 

nedostatku 
brzdové 
kapaliny 

Porucha LED  
Neupozornění řidiče o 

nedostatku brzdové kapaliny 
9 2 9 162 18 

 

Opatření 
technické(BF) 

Typ BF 
Opatření 
údržbové 

Opatření 
organizační 

Z Č O RPN ZxČ 

rozsvícení kontrolky 
při nastartování 

BF3 X X 9 2 3 54 18 

 

Pro poruchu LED kontrolky stanovil 1 možnou příčinu: 

Porucha LED – jedná se o poruchu LEDky v palubní desce. V případě poruchy této 

LEDky a úniku brzdové kapaliny by nedošlo k upozornění řidiče o úniku brzdové 

kapaliny. Proto jsem hodnotil závažnost Z třídou 9. Četnost Č jsem ohodnotil třídou 2  

a odhalitelnost O třídou 9, protože je velice slabá pravděpodobnost, že bychom odhalili 

špatnou LED. RPN pro tuto příčinu poruchy vychází 162, což znamená, že je potřeba 

učinit určité opatření. 

 Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF3 – při nastartování vozidla se rozsvítí 

všechny kontrolky.  

 Tímto technickým opatřením zvýšíme pravděpodobnost odhalení špatné LED. Proto 

při opětovném hodnocení odhalitelnosti O jsem již ohodnotil třídou 3. Proto se RPN snížilo 

na příznivých 54. 

 

5.4 Disfunkce snímače otáček kola  

 Další analyzovanou událostí je disfunkce snímače otáček kola. Vyhodnocení této 

události je znázorněno v tabulce 5.4.1. 
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Tab. 5.4.1 Analýza FMEA pro událost disfunkce snímače otáček kola 14 

č. Funkce Příčina poruchy Následek Z Č O RPN ZxČ 

4 
Měření 
otáček 
kola 

Chyba funkce 
Špatná funkce systému ABS na 

daném kole 
8 2 9 144 16 

Přerušení vedení 
Špatná funkce systému ABS na 

daném kole 
7 6 9 378 42 

Ztráta funkce 
Špatná funkce systému ABS na 

daném kole 
7 4 9 252 28 

 

  

Opatření 
technické(BF) 

Typ BF 
Opatření 
údržbové 

Opatření 
organizační 

Z Č O RPN ZxČ 

sledovací obvod-v 
případě poruchy 

odpojit ABS 
BF4 X X 8 2 1 16 16 

silnější 
izolace,sledovací 

obvod-Heart 
beating,v případě 

poruchy odpojit ABS 

BF5 X X 7 2 1 14 14 

sledovací obvod-v 
případě poruchy 

odpojit ABS 
BF5 X X 7 4 1 28 28 

 

Pro disfunkci  snímače otáček kola jsem stanovil 3 možné příčiny poruchy: 

Chyba funkce – jedná se o takovou příčinu poruchy, kdy snímač otáček kola vysílá špatné 

signály do ŘJ ABS, a tím může být narušena jak funkce ABS, tak i funkce celé brzdové 

soustavy. Proto jsem ohodnotil závažnost Z třídou 8. Četnost Č jsem ohodnotil třídou 4. 

RPN pro tuto příčinu poruchy vychází 144, což vyžaduje určité opatření. 

 Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF4 – tato funkce bude kontrolovat věrohodnost 

vstupního signálu do ŘJ ABS pomocí firmwaru. Věrohodnost signálu bude ověřována  

na základě kontroly rozsahu signálu a porovnáním s ostatními koly. V případě zjištění 

nevěrohodnosti signálu dojde k odpojení ABS a upozornění řidiče.  

 Touto bezpečnostní funkci BF4 odhalíme chybu funkce a proto při opětovném 

přehodnocení odhalitelnosti na třídu 1 se dostaneme na příznivou hodnotu RPN 16. 

Přerušení vedení – jedná se o přerušení vedení mezi snímačem a ŘJ ABS. Toto by 

způsobilo špatnou funkci ABS na daném kole. Proto jsem závažnost Z hodnotil třídou 7. 

Četnost Č jsem ohodnotil třídou 4 a odhalitelnost O třídou 9, protože je velice slabá 
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pravděpodobnost odhalení. RPN pro tuto příčinu vychází 252, což opět vyžaduje určité 

opatření.  

 Zde jsem navrhl jak technické opatření – vedení ke snímači v prostrou kola bude lépe 

izolováno proti mechanickému poškození kamenem apod., tak bezpečnostní funkci  

BF5 – tato funkce bude fungovat na principu „Heart beating“, což znamená, že ŘJ ABS 

bude vysílat kontrolní signál snímači a na základě odezvy bude zjišťována funkčnost 

snímače. V případě přerušení vedení ke snímači dojde k odpojení ABS a upozornění řidiče. 

 Těmito opatřeními dojde ke snížení četnosti a ke zvýšení pravděpodobnosti odhalení 

poruchy, proto při opětovném ohodnocení četnosti třídou 2, odhalitelnosti  třídou 1 se také 

sníží hodnota RPN na příznivých 14. 

Ztráta funkce – jedná se o celkovou poruchu snímače, kdy snímač nevysílá do ŘJ ABS 

žádný signál. To má vliv na funkci ABS na daném kole. Závažnost Z jsem hodnotil třídou 

7, četnost Č třídou 4 a odhalitelnost O třídou 9, protože je velice slabá pravděpodobnost 

odhalení. RPN pro tuto příčinu vychází 252. 

 Tuto možnou příčinu poruchy bude také pokrývat bezpečnostní funkce BF4. 

 Touto bezpečnostní funkcí BF5 se stejně jako v předcházejícím případě sníží při 

opětovném ohodnocení RPN na příznivých 28, protože jsem odhalitelnost O ohodnotil 

třídou 1. 

 

5.5 Selhání hardwaru a softwaru řídící jednotky ABS 

 Další analyzovanou událostí je selhání hardwaru a softwaru ŘJ ABS. Tyto dvě 

události jsem vyhodnocoval společně v jedné tabulce 5.5.1. 

 

Tab. 5.5.1 Analýza FMEA pro událost selhání hardwaru a softwaru ŘJ ABS 15  

č. Funkce Příčina poruchy Následek Z Č O RPN ZxČ 

5 
Řízení 
funkce 
ABS 

Chyba funkce Špatná funkce ABS 9 3 9 243 27 

Ztráta funkce Nefunkčnost ABS 7 3 9 189 21 
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Opatření 
technické(BF) 

Typ BF 
Opatření 
údržbové 

Opatření 
organizační 

Z Č O RPN ZxČ 

2xověřšní,sledovací 
obvod-v případě 

poruchy odpojit ABS 
BF6 X X 9 3 1 27 27 

Dohledový prvek 
watchdog 

BF7 X X 7 3 1 21 21 

 

Zde jsem stanovil 2 možné příčiny poruchy: 

Chyba funkce – jedná se o selhání softwaru ŘJ ABS. To by mohlo způsobit špatnou 

funkci ABS s velice závažnými následky, protože by např. ŘJ mohla špatně vyhodnotit 

situaci a mohla by dát povel akčním členům k omezení brzdné síly na kolech, v případě, že 

to nebude nutné. Proto jsem závažnost Z hodnotil třídou 9. Četnost Č jsem hodnotil třídou 

3 a odhalitelnost O třídou 9, protože je velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN pro 

tuto příčinu poruchy vychází 243, což vyžaduje určité opatření.  

 Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF6 – v ŘJ ABS budou 2 redundantně zapojené 

vyhodnocovací prvky, které se budou vzájemně kontrolovat. Na výstupu k akčním členům 

se budou muset tyto signály shodovat, pokud se tak nestane, dojde k odpojení ABS  

a upozornění řidiče. 

 Touto bezpečnostní funkcí BF6 docílíme při opětovném přehodnocení ke zvýšení 

pravděpodobnosti odhalení, proto jsem ohodnotil odhalitelnost O třídou 1 a RPN proto 

bude již příznivých 27. 

Ztráta funkce – jedná se o selhání hardwaru ŘJ ABS, to znamená, že dojde k absolutní 

neschopnosti jakékoliv funkce ŘJ ABS a tím pádem nefunkčnost ABS. V porovnání 

s předcházejícím případem však nebude mít důsledek tak velkou závažnost, proto jsem ji 

ohodnotil třídou 7. Četnost Č jsem ohodnotil třídou 3 a odhalitelnost O třídou 9, protože je 

velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN pro tuto příčinu poruchy vychází 189, což 

vyžaduje určité opatření.  

 Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF7 – v ŘJ ABS bude zabudován dohledový 

prvek (watchdog), který bude testovat funkčnost ŘJ v určitých časových intervalech  

a v případě zjištění poruchy dojde k odpojení a upozornění řidiče. 
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 Touto bezpečnostní funkcí BF7 jsme docílili zvýšení pravděpodobnosti odhalení  

a proto při opětovném ohodnocení odhalitelnosti O třídou 1 se dostaneme na příznivou 

hodnotu RPN 21. 

 

5.6 Disfunkce zpětného čerpadla 

 Další analyzovanou událostí je disfunkce zpětného čerpadla. Vyhodnocení analýzy je 

znázorněno v tabulce 5.6.1.  

 

Tab. 5.6.1 Analýza FMEA pro událost disfunkce zpětného čerpadla 16 

č. Funkce Příčina poruchy Následek Z Č O RPN ZxČ 

6 

Přečerpávání 
brzdové 

kapaliny v 
hydraulické 

jednotce 

Porucha motoru čerpadla 
Špatná funkce ABS jednoho 

brzdového okruhu 
7 3 9 189 21 

Porucha čerpadla 
Špatná funkce ABS jednoho 

brzdového okruhu 
7 3 9 189 21 

 

Opatření 
technické(BF) 

Typ BF 
Opatření 
údržbové 

Opatření 
organizační 

Z Č O RPN ZxČ 

sledovací obvod-v 
případě poruchy 

odpojit ABS 
BF8 X X 7 3 1 21 21 

sledovací obvod-v 
případě poruchy 

odpojit ABS 
BF8 X X 7 3 1 21 21 

 

Pro disfunkci zpětného čerpadla jsem stanovil 2 možné příčiny poruchy: 

Porucha motoru čerpadla – jedná se o poruchu elektrického motoru zpětného čerpadla. 

To znamená, že nedojde v případě potřeby k řízenému odčerpávání brzdové kapaliny  

po uzavření vstupního ventilu zpět do okruhu, což by znamenalo jak špatnou funkci ABS 

jednoho brzdového okruhu, tak i slabý brzdný účinek  jednoho brzdového okruhu. Proto 

jsem ohodnotil závažnost Z třídou 7. Četnost Č jsem ohodnotil třídou 3 a odhalitelnost 

třídou 9, protože je velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN pro tuto příčinu vychází 

189, což vyžaduje určité opatření. 

 Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF8 – sledovací obvod, který při každém 

zahájení jízdy, když rychlost vozidla překročí 6 km/h, aktivuje krátce motor čerpadla, pak 
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je otestováno zpětné hlášení koncových stupňů. V případě zjištění poruchy dojde 

k odpojení ABS a upozornění řidiče. 

 Touto bezpečnostní funkcí BF8 jsme docílili zvýšení pravděpodobnosti odhalení 

poruchy, proto při opětovném ohodnocení jsem ohodnotil odhalitelnost O třídou 1, a proto 

RPN vychází příznivých 21. 

Porucha čerpadla – jedná se o mechanickou poruchu samotného čerpadla. Následek této 

příčiny poruchy by byl stejný jako v předcházejícím případě. Proto jsem závažnost 

Z hodnotil také třídou 7. Četnost Č jsem ohodnotil třídou 3 a odhalitelnost O třídou 9. RPN 

pro tuto příčinu vychází 189, což opět vyžaduje určité opatření. 

 Tuto možnou příčinu poruchy pokrývá opět bezpečnostní funkce BF8. Proto při 

opětovném ohodnocení odhalitelnosti O třídou 1 dojde ke snížení RPN na příznivou 

hodnotu 21. 

 

5.7 Disfunkce elektromagnetického ventilu  

 Další analyzovanou událostí je disfunkce elektromagnetického ventilu hydraulické 

jednotky. Vyhodnocení je zobrazeno v tabulce 5.7.1. 

Tab. 5.7.1 Analýza FMEA pro událost disfunkce elektromagnetického ventilu 17 

č. Funkce Příčina poruchy Následek Z Č O RPN ZxČ 

7 
Regulace 
brzdného 

tlaku 

Porucha na mechanické 
části ventilu 

Špatná funkce ABS na jednom 
kole 

7 3 9 189 21 

Porucha na elektrické části 
ventilu 

Špatná funkce ABS na jednom 
kole 

7 3 9 189 21 

 

Opatření 
technické(BF) 

Typ BF 
Opatření 
údržbové 

Opatření 
organizační 

Z Č O RPN ZxČ 

sledovací obvod-v 
případě poruchy 

odpojit ABS 
BF9 X X 7 3 1 21 21 

sledovací obvod-v 
případě poruchy 

odpojit ABS 
BF9 X X 7 3 1 21 21 

 

Zde jsem stanovil 3 možné příčiny pro disfunkci elektromagnetického ventilu: 
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Porucha na mechanické části ventilu – jedná se mechanickou poruchu 

elektromagnetického ventilu (např. prasknutí hlavní nebo pomocné pružiny), která by 

způsobila špatnou funkci ventilu na daném kole v případě potřeby ABS. Proto jsem 

hodnotil závažnost Z třídou 7. Četnost Č jsem hodnotil třídou 3 a odhalitelnost třídou 9, 

protože je velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN pro tuto příčinu poruchy vychází 

189, což vyžaduje určité opatření. 

Zde jsem navrhl bezpečnostní funkci BF 9 – sledovací obvod, který při každém 

zahájení jízdy, když rychlost vozidla překročí 6 km/h, krátkodobě aktivuje 

elektromagnetické ventily, pak je otestováno zpětné hlášení koncových stupňů. V případě 

zjištění poruchy dojde k odpojení ABS a upozornění řidiče. 

 Touto bezpečnostní funkcí docílíme zvýšení pravděpodobnosti odhalení poruchy, 

proto při opětovném ohodnocení odhalitelnosti třídou 1 dostaneme příznivou hodnotu RPN 

21. 

Porucha na elektrické části ventilu – jedná se o poruchu na některém z elektrických částí 

ventilu ( např. kotva, vinutí atd.), která by způsobila špatnou funkci ventilu na daném kole 

v případě potřeby ABS. Proto jsem hodnotil závažnost Z třídou 7. Četnost Č jsem hodnotil 

třídou 3 a odhalitelnost třídou 9, protože je velice slabá pravděpodobnost odhalení. RPN 

pro tuto příčinu poruchy vychází 189, což vyžaduje určité opatření. 

 Tuto možnou příčinu také pokrývá BF9.    

 Touto bezpečnostní funkcí docílíme zvýšení pravděpodobnosti odhalení poruchy, 

proto při opětovném ohodnocení odhalitelnosti třídou 1 dostaneme příznivou hodnotu RPN 

21. 

 

5.8 Přehled snížení RPN 

 Pro přehlednost jsem vytvořil tabulku se srovnáním hodnot RPN před a po provedení 

opatření (Tab.5.8.1). Toto srovnání jsem také znázornil graficky (Obr.5.8.1). 
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 Tab. 5.8.1 Srovnání hodnot RPN před a po opatření 18 

Událost Příčina poruchy RPN RPN 
Snížení o 

% 

Disfunkce čidla BK 

Zaseknutí plováku v dolní 
poloze-dostatek brzdové 

kapaliny 
9 9 0 

Zaseknutí plováku-nedostatek 
brzdové kapaliny 

243 81 67 

Přerušení vedení 162 18 89 

Selhání hardwaru a 
softwaru ŘJ 

Chyba funkce-špatné 
vyhodnocení-nedostatek 

brzdové kapaliny 
162 18 89 

Chyba funkce-špatné 
vyhodnocení-dostatek brzdové 

kapaliny 
18 18 0 

Ztráta funkce 162 18 89 

 Porucha Kontrolky 
hladiny BK 

Porucha LED diody 162 54 67 

Disfunkce snímače 
otáček kola 

Chyba funkce 144 32 78 

Přerušení vedení 378 14 96 

Ztráta funkce 252 28 89 

Selhání hardwaru a 
softwaru ŘJ ABS 

Chyba funkce 243 27 89 

Ztráta funkce 189 21 89 

Disfunkce zpětného 
čerpadla 

Porucha motoru čerpadla 189 21 89 

Porucha čerpadla 189 21 89 

Disfunkce 
elektromagnetického 

ventilu 

Porucha na mechanické části 
ventilu 

189 21 89 

Porucha na elektrické části 
ventilu 

189 21 89 
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Obr. 5.8.1 Grafické znázornění poklesu RPN 23 
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6. Stanovení úrovní integrity bezpečnosti bezpečnostních 

funkcí  

 Pro stanovení úrovní integrity bezpečnosti bezpečnostních funkcí použiji kvalitativní 

metodu diagram rizika. Podrobné určení úrovně integrity provedu pouze pro bezpečnostní 

funkci BF1, pro zbylé bezpečnostní funkce bude uveden v příloze A. 

 

6.1 Stanovení úrovně integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci BF1 

 Určení parametru C 

 Při selhání bezpečnostní funkce hrozí následek :  

Zranění několika osob nebo smrt, proto jsem určil parametr C2  

Určení parametru F 

 Jelikož bezpečnostní funkce neustále kontroluje hladinu BK, zvolil jsem: 

Časté až trvalé vystavení v nebezpečné oblasti F2 

Určení parametru P 

 Jelikož je téměř nemožné se vyhnout nebezpečné situaci, zvolil jsem: 

Téměř nemožné P2 

Určení parametru W 

 Volím malou pravděpodobnost, že dojde k nežádoucím výskytům W2 

 Po ohodnocení jednotlivých parametrů přejdu k vykreslení diagramu rizika a určení 

požadavku na úroveň integrity bezpečnosti. 
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Obr. 6.1.1 Diagram rizika pro BF124  

 

Z diagramu vyplývá => Požadavek ASIL B 

 

6.2 Stanovení úrovně integrity bezpečnosti pro bezpečnostní funkci BF2-

BF9 

 Při stanovování integrity bezpečnosti zbylých funkcí jsem postupoval stejným 

způsobem jako v prvním případě. V tabulce 6.2.1 je znázorněn přehled požadavků všech 

bezpečnostních funkcí. 

Tab. 6.2.2 Požadavky ASIL na BF 19 

Typ BF Požadavek ASIL na BF 

BF1 ASIL B 

BF2 ASIL B 

BF3 ASIL A 

BF4 ASIL B 

BF5 ASIL B 

BF6 ASIL B 

BF7 ASIL B 

BF8 ASIL B 

BF9 ASIL B 
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7 Rozkreslení poruchových stavů bezpečnostních funkcí 

metodou FTA 

 V této kapitole jsem rozkresloval stromy poruchových stavů jednotlivých 

bezpečnostních funkcí, abych mohl v poslední kapitole provést orientační ověření cílové 

míry poruch. 

Zde budou zobrazeny stromy poruchových stavů pouze pro bezpečnostní funkce BF1, 

BF2, BF3, jelikož architektura zbylých bezpečnostních funkcí je velice obdobná. Stromy 

poruchových stavů zbylých bezpečnostních funkcí budou rozkresleny v příloze B. 

 

7.1 Strom poruchových stavů bezpečnostní funkce BF1 
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Selhání BF1

BF1 

Porucha microprocesoru 1

BF1

OR

Porucha CPU

BF1

Selhání vedení

BF1

Porucha microprocesoru 2

BF1

A
N

D

Selhání 
procesoru 1

Porucha 
procesoru 2

Přerušení 
vedení

Porucha kontrolky 

BF1

Porucha LED

Selhání ŘJ

BF1

Selhání paměti pro program

BF1

Selhání paměti 
ROM 1

OR

A
N

D

Selhání paměti pro program 1

BF1

Selhání paměti pro program 2

BF1

Selhání paměti 
ROM 2

 

Obr. Strom poruchových stavů pro BF125 

 

 Ze stromu poruchových stavů je patrné, že se jedná o sériově paralelní soustavu, kde 

komponenty centrální procesorové jednotky CPU a paměti pro program ROM jsou  

zálohovány. 



 79 

 7.2 Strom poruchových stavů bezpečnostní funkce BF2 

Porucha dohledového prvku 

BF2

Selhání BF2

BF2

Selhání 
watchdogu 

OR

Selhání vedení

BF2

Přerušení 
vedení

Porucha kontrolky 

BF2

Porucha LED

Selhání paměti pro program

BF2

Selhání paměti 
ROM

 

Obr. Strom poruchových stavů pro BF226 
 

 V tomto případě je jasně patrné, že se jedná o sériovou soustavu, to znamená, že 

poruchou jednoho prvku dojde k poruše celé soustavy. 

7.3 Strom poruchových stavů bezpečnostní funkce BF3 

Porucha procesoru 

BF3

Selhání BF3

BF3

Selhání 
microprocesoru

OR

Selhání paměti pro program

BF3

Selhání paměti 
ROM

Selhání vedení

BF3

Porucha LED

 

Obr. Strom poruchových stavů pro BF327 

 V tomto případě se také jedná o sériovou soustavu. 
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8. Orientační ověření cílové míry poruch bezpečnostních 

funkcí  

 Při ověřování cílové míry poruch jsem vycházel z doporučených metod a postupů 

uvedených v normě ČSN 615 08. 

 Interval kontroly prvků jsem stanovil 1 rok, protože každé vozidlo by mělo minimálně 

1x za rok navštívit servis, protože je nutné vyměnit olej, u kterého je životnost 1 rok, 

současně je provedena preventivní prohlídka (vizuální kontrola i kontrola diagnostickými 

přístroji), při které by došlo k odhalení poruchy některých z komponentů bezpečnostní 

funkce. 

 Hodnoty  intenzit nebezpečných poruch jsem získal pomocí softwaru MTBF 

calculator, kdy ze získaných středních dob mezi poruchami jsem vypočítal intenzity 

nebezpečných poruch. 

 Diagnostické pokrytí se určuje pomocí tabulek v normě ČSN 615 08, ale je zde také 

uvedeno, že pokud ho výrobce neuvádí, je možno zvolit hodnotu 50%. Ve výpočtech je 

počítáno s hodnotou v intervalu (0;1)   

Životnost vozidla tživ jsem volil 10 let (8760 hodin) 

 Jelikož jsou výpočty téměř totožné, budou zde uvedeny pouze výpočty pro BF1 a BF2 

a tabulka s hodnotami ostatních bezpečnostních funkcí. Budou dva typy výpočtu, v případě 

BF1 je patrné z předchozí kapitoly, že se jedná o sériově-paralelní soustavu, v případě BF2 

o sériovou soustavu. Výpočty byly prováděny v programu MS Excel. Nakonec bude 

provedeno srovnání, zda jsou splněny požadavky na úroveň integrity bezpečnostních 

funkcí. 

8.1 Obecný výpočet  

Výpočet nebezpečných nezjištěných poruch λDU  

 

1

(1 ) 1/

DU

D

DU D

DC

DC h





 

 

  

 

kde 

λDU - intenzita nezjištěných nebezpečných poruch [1/h] 
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λD  - intenzita nebezpečných poruch [1/h] 

DC – diagnostické pokrytí [-] 

Výpočet střední doby prostoje kanálu 

  1

2

DU DU
CE

D D

T
t MTTR MTTR h

 

 

 
     

 
 

kde 

tce - střední doba prostoje je doba, kdy bude daný prvek v poruše, aniž bychom to věděli. 

λDU - intenzita nezjištěných nebezpečných poruch [1/h] 

λD  - intenzita nebezpečných poruch [1/h] 

T1 - interval kontroly [h] 

MTTR - střední doba do zotavení systému [h] 

 

Výpočet pravděpodobnosti poruchy prvku při vyžádání bezpečnostní funkce 

 1 DU ce

p

t

sysPFD e
 

    

kde 

PFDsysp - pravděpodobnost poruchy prvku při vyžádání bezpečnostní funkce [−] 

λDU - intenzita nezjištěných nebezpečných poruch [1/h] 

tce - interval periodické kontrolní zkoušky [h] 

 

Výpočet pravděpodobnosti poruchy soustavy při vyžádání bezpečnostní funkce 

(sériové řazení prvků) 

 
psys sysPFD PFD   

kde 

PFDsys - pravděpodobnost poruchy soustavy při vyžádání bezpečnostní funkce [−] 

PFDsysp - pravděpodobnost poruchy prvku při vyžádání bezpečnostní funkce [−] 

 

Výpočet pravděpodobnosti poruchy soustavy při vyžádání bezpečnostní funkce 

(paralelní řazení prvků) 

 
psys sysPFD PFD   

 

Výpočet pravděpodobnosti poruchy soustavy za hodinu 

 sys

sys

celk

PFD
PFH

t
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kde 

PFHsys -pravděpodobnost poruchy soustavy za hodinu [−] 

PFDsys - pravděpodobnost poruchy soustavy při vyžádání bezpečnostní funkce [−] 

tživ - životnost vozidla [h] 

 

8.2 Výpočet bezpečnostní funkce BF1 

 Jelikož se jedná o sériově paralelní soustavu, vypočítal jsem nejprve pravděpodobnost 

soustavy při vyžádání bezpečnostní funkce 1 PFDsys1 (2 paralelně zapojené 

microprocesory), dále PFDsys2 (2 paralelně zapojeny paměti ROM) a PFDsys3 (sériově 

zapojené vedení a kontrolka). Po tomto výpočtu jsem již dostal sériovou soustavu, a proto 

jsem vypočítal celkovou pravděpodobnost poruchy při vyžádání bezpečnostní funkce 

PFDsyscelk jako součet PFDsys1, PFDsys2 a PFDsys3. Nakonec byla vypočítána 

pravděpodobnost poruchy soustavy za hodinu PFHsys. Z důvodu obsáhlosti výpočtu jsou 

zobrazeny v tabulce 8.2.1 pouze výsledky výpočtů.  

Tab. 8.2.1 Výpočet pro BF120 

Prvek T1 DC tce λd λdu PFDsysp 

microprocesor MP1 8760 0,5 2190 1,86E-08 9,30E-09 2,04E-05 

microprocesor MP2 8760 0,5 2190 1,86E-08 9,30E-09 2,04E-05 

PFDsys1  4,15E-10 

paměť ROM 1 8760 0,5 2190 1,29E-08 6,45E-09 1,41E-05 

paměť ROM 2 8760 0,5 2190 1,29E-08 6,45E-09 1,41E-05 

PFDsys2  2,00E-10 

vedení 8760 0 4380 1,00E-06 1,00E-06 4,37E-03 

kontrolka 8760 0,5 2190 1,00E-05 5,00E-06 1,09E-02 

PFDsys3   1,53E-02 

PFDsyscelk   1,53E-02 

PFHsys   1,74E-07 

 

Pravděpodobnost poruchy bezpečnostní funkce je tedy 1,74.10
-7

. Tato bezpečnostní 

funkce funguje v režimu s nepřetržitým vyžádáním. Požadavek na úroveň integrity 

bezpečnosti byl ASIL B a můžeme proto říct, že tento požadavek splňuje. Ještě je důležité 

zdůraznit, že jelikož  tato bezpečnostní funkce je založena na softwaru, musí být tento 

software programován programovacím jazykem stanoveným normou ČSN 615 08  

a normou ISO/DIS 262 62. 
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Tab. 8.2.2 Úrovně integrity bezpečnosti a jejich pravděpodobnosti (režim s nepřetržitým vyžádáním 21 

Úroveň integrity 
bezpečnosti dle ISO/DIS 

26262 

Pravděpodobnost nebezpečných 
poruch [h

-1
] 

ASIL D ≥ 10
-9

 až < 10
-8

 

ASIL C ≥ 10
-8

 až < 10
-7

 

ASIL B ≥ 10
-7

 až < 10
-6

 

ASIL A ≥ 10
-6

 až < 10
-5

 

 

8.3 Výpočet bezpečnostní funkce BF2 

 V případě bezpečnostní funkce BF2 se jedná o sériovou soustavu složenou ze 4 prvků. 

Proto byly nejprve vypočítány pravděpodobnosti poruchy prvků při vyžádání bezpečnostní 

funkce PFDsysp, součtem těchto pravděpodobností jsme dostali pravděpodobnost poruchy 

soustavy při vyžádání bezpečnostní funkce PFDsys a nakonec byla vypočítána 

pravděpodobnost poruchy soustavy za hodinu PFHsys. Výsledky výpočtů jsou zobrazeny 

v tabulce 8.3.1.  

Tab. 8.3.1 Výpočet pro BF222 

Prvek T1 DC tce λd λdu PFDsysp 

microprocesor 8760 0,5 2190 1,86E-08 9,30E-09 2,04E-05 

paměť ROM 8760 0,5 2190 1,29E-08 6,45E-09 1,41E-05 

vedení 8760 0 4380 1,00E-06 1,00E-06 4,37E-03 

kontrolka 8760 0,5 2190 1,00E-05 5,00E-06 1,09E-02 

PFDsys   1,53E-02 

PFHsys   1,75E-07 

 

Pravděpodobnost poruchy bezpečnostní funkce je tedy 1,75.10
-7

. Tato bezpečnostní 

funkce funguje v režimu s nepřetržitým vyžádáním. Požadavek na úroveň integrity 

bezpečnosti byl ASIL B, a můžeme proto říct, že tento požadavek splňuje. V tomto 

případě také platí, že software musí být programován programovacím jazykem 

stanoveným normou ČSN 615 08 a normou ISO/DIS 262 62. 

Tab. 8.2.2 Úrovně integrity bezpečnosti a jejich pravděpodobnosti (režim s nepřetržitým vyžádáním)23 

Úroveň integrity 
bezpečnosti dle ISO/DIS 

26262 

Pravděpodobnost nebezpečných 
poruch [h

-1
] 

ASIL D ≥ 10
-9

 až < 10
-8

 

ASIL C ≥ 10
-8

 až < 10
-7

 

ASIL B ≥ 10
-7

 až < 10
-6

 

ASIL A ≥ 10
-6

 až < 10
-5
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8.4 Pravděpodobnosti poruch za hodinu všech bezpečnostních funkcí  

 Do tabulky 8.4.1 jsem zanesl přehled vypočítaných pravděpodobností poruch  

za hodinu všech bezpečnostních funkcí. Z této tabulky je patrné, že u všech funkcí byly 

splněny požadavky na jejich úrovně integrity bezpečnosti, s podmínkou, že software 

podílející se na bezpečnostních funkcích bude programován stanoveným programovacím 

jazykem dle normy ČSN 615 08 a ISO/DIS 262 62. 

  

Tab. 8.4.1 Celkový přehled pravděpodobností poruch za hodinu všech bezpečnostních funkcí 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ BF Požadavek 
Režim 

vyžádání 
PFHsys 

Cílová míra 
poruch 

Vyhovuje/ 
nevyhovuje 

BF1 ASIL B Nepřetržité 1,74209E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-6

 Vyhovuje 

BF2 ASIL B Nepřetržité 1,74603E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-7

 Vyhovuje 

BF3 ASIL A Nepřetržité 5,02844E-08 ≥ 10
-6

 až < 10
-5

 Vyhovuje 

BF4 ASIL B Nepřetržité 1,78102E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-7

 Vyhovuje 

BF5 ASIL B Nepřetržité 1,78102E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-7

 Vyhovuje 

BF6 ASIL B Nepřetržité 1,74209E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-7

 Vyhovuje 

BF7 ASIL B Nepřetržité 1,78102E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-7

 Vyhovuje 

BF8 ASIL B Nepřetržité 1,78102E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-7

 Vyhovuje 

BF9 ASIL B Nepřetržité 1,78102E-07 ≥ 10
-7

 až < 10
-7

 Vyhovuje 
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9. Závěr  

Diplomová práce se zabývala posouzením funkční bezpečnosti brzdové soustavy 

s kotoučovými brzdami na všech kolech, s diagonálním uspořádáním okruhů a vybavenou 

ABS.  

 První část byla převážně teoretická, v první kapitole jsem zpracoval technický popis 

brzdové soustavy a vysvětlil základní princip jednotlivých komponentů brzdové soustavy. 

V kapitole č.2 jsem se pak snažil stručně objasnit problematiku funkční bezpečnosti dle 

norem ČSN 615 08 a ISO/DIS 262 62. 

 Druhá část byla již praktická, kde jsem v třetí kapitole provedl analýzu rizik  

a nebezpečných událostí, které jsem zanesl do formuláře dle předpisu SIRF 400, abych 

těmto událostem přiřadil úroveň integrity bezpečnosti. Pro brzdovou soustavu s ABS jsem 

stanovil čtyři nebezpečné události: brzdová soustava nebrzdí, brzdová soustava brzdí jen 

částečně, rozjetí vozidla při aktivované parkovací brzdě a dochází k blokování kol při 

prudkém brzdění. Všem událostem byla přiřazena na základě různých parametrů úroveň 

integrity ASIL B, s výjimkou nebezpečné události rozjetí vozidla při aktivované parkovací 

brzdě, které byla přiřazena nižší úroveň integrity  ASIL A.  

V kapitole 4 jsem využil metody FTA, pomocí které jsem rozkreslil stromy 

poruchových stavů pro stanovené nebezpečné události. Tím jsem se dostal k základním 

událostem, které by se mohly podílet na způsobení zmiňovaných událostí.  

V další kapitole jsem podrobněji analyzoval tyto základní události s využitím analýzy 

FMEA, přičemž jsem se zabýval pouze událostmi, které se týkají elektrických, 

elektronických a programovatelných elektronických komponentů, protože zmiňované 

normy se zabývají pouze problematiky těchto E/E/PE komponentů. Základnách událostí 

bylo celkem osm: disfunkce čidla hladiny brzdové kapaliny, selhání hardwaru nebo 

softwaru řídící jednotky vyhodnocující signál od čidla hladiny brzdové kapaliny, kontrolka 

hladiny brzdové kapaliny, disfunkce snímače otáček kola, selhání hardwaru nebo softwaru 

řídící jednotky ABS,  disfunkce zpětného čerpadla a disfunkce elektromagnetického 

ventilu. U těchto událostí byly stanoveny možné příčiny poruchy a bylo provedeno 

hodnocení závažnosti, četnosti a odhalitelnosti, před a po provedení opatření, které vedou 

ke snížení rizika. Navrhl jsem celkem jedno údržbové opatření, dvě technická opatření  

a devět bezpečnostních funkcí. 
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V kapitole č. 6 jsem přiřadil úroveň integrity navrženým bezpečnostním funkcím 

pomocí metody diagramu rizika. U všech bezpečnostních funkcí vyšel požadavek  

na úroveň integrity ASIL B, kromě bezpečnostní funkce BF3, u které vyšel požadavek 

ASIL A.   

V 7. kapitole jsem znovu pomocí metody FTA rozkreslil stromy poruchových stavů 

jednotlivých bezpečnostních funkcí, abych nakonec mohl provést orientační ověření cílové 

míry poruch těchto bezpečnostních funkcí.  

V závěrečné kapitole č. 8 jsem provedl orientační výpočet cílové míry poruch na 

základě doporučených postupů a metod uvedených v normě ČSN 615 08. Těmito výpočty 

jsem dospěl k tomu, že byly splněny požadavky na všechny bezpečnostní funkce 

s podmínkou, že software podílející se na bezpečnostních funkcích bude programován 

stanoveným programovacím jazykem dle normy ČSN 615 08 a ISO/DIS 262 62. 
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